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OGŁOSZENIE O NABORZE
na stanowisko SPECJALISTA DS. UCZNIOWSKICH

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy specjalisty ds. uczniowskich w pełnym wymiarze godzin.

1. Wymagania niezbędne:
•
•
•

Wykształcenie wyższe lub średnie
Staż pracy 5 lat
Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

2. Wymagania dodatkowe:
•
•
•
•
•
•
•

Znajomość przepisów Ustawy Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela
Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Outlook)
Bardzo wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i organizacyjne
Dyspozycyjność, sumienność i dokładność
Nastawienie na rozwój i samodoskonalenie
Wysoka kultura osobista

3. Zakres zadań wykonywanych
•
•
•
•
•
•

na stanowisku obejmuje m.in.:
Prowadzenie sekretariatu szkoły
Prowadzenie spraw administracyjnych szkoły
Obsługa Uczniów i ich Rodziców, Pracowników, Petentów
Prowadzenie korespondencji
Prowadzenie kalendarza spotkań
Sporządzanie sprawozdań (m.in. SIO, PFRON)

4. Wymagane dokumenty:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

podanie o przyjęcie do pracy,
Curriculum Vitae,
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
oświadczenie kandydata o niekaralności,
•
oświadczenie o następującej treści ""Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U.2016 r. poz. 922)",

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie

podpisane.

Oferty składać należy osobiście w zaklejonych kopertach z danymi składającego oraz
dopiskiem "Nabór na stanowisko specjalisty ds. uczniowskich"
Termin składania dokumentów: 19.03.2018 r., godz. 12:00 (decyduje data wpływu)
Miejsce składania dokumentów: sekretariat szkoły (godz. 8:00-15:00)
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej oraz na tablicy informacyjnej mieszczącej się przy sekretariacie szkolnym.
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Świdnicka 20
55-050 Sobótka
Tel. (071) 31 62565
Sobótka, dnia 08.03.2018 r.
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