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NA STANOWISKO PORTIERA

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce ogłasza nabór na
stanowisko PORTIERA (w wymiarze całego etatu).

1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie minimum zawodowe
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku portier

2. Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,
- posiadanie cech personalnych, pozwalających na rzetelne wykonywanie powierzonych
obowiązków - odpowiedzialność, dyskretność, skrupulatność, punktualność,
- wysoka kultura osobista oraz znajomości zasad savoir vivre, przydatnych przy obsłudze
gości,
- mile widziana umiejętność obsługi monitoringu wizyjnego.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) nadzorowanie ruchu osób wchodzących i wychodzących z budynku szkoły

(sprawdzanie tożsamości osób wchodzących i celu w jakim przybywają do placówki),
b) wydawanie wejściówek, uprawniających do pobytu na terenie obiektu w charakterze

gościa, oraz odnotowywanie godziny wejścia, wyjścia i personaliów petenta,
c) udzielanie podstawowych informacji odnośnie funkcjonowania placówki (m.in.

godziny otwarcia, rozmieszczenie pomieszczeń, zasady kontaktu z pracownikami),
d) wydawanie kluczy do sal osobom uprawnionym,
e) wykonywanie podstawowych prac związanych z utrzymaniem czystości przy wejściu

głównym do budynku oraz utrzymanie czystości na portierni,
f) kontrola wjazdu pojazdów na teren placówki oraz przebywania osób postronnych na

terenie obiektów szkolnych zgodnie z Regulaminem obiektu,
g) obsługa monitoringu szkolnego (obserwowanie terenu szkoły w czasie rzeczywistym

przy użyciu systemu kamer),
h) doraźna pomoc przy pracach konserwatorów,
i) współpraca z innymi pracownikami obsługi szkoły,
j) wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

4. Wymagane dokumenty:
a) podanie o przyjęcie do pracy,
b) Curriculum Vitae,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d) oświadczenie kandydata o niekaralności,
e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej

zdolności do czynności prawnych,
f) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym

stanowisku,
g) oświadczenie o następującej treści" Wyraźam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
obecnego i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia



1997r. o ochronie danych osobowych (ti Dz. u. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późno
zm.)" ,

Wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie
podpisane.

Dokumenty składać należy osobiście w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór na
stanowisko PORTIERA"
Termin składania dokumentów: 16.09.2016 r., godz. 11:00 (decyduje data wpływu)
Miejsce składania dokumentów: Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Świdnicka 20, 55-050 Sobótka

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sobótce oraz na tablicy informacyjnej szkoły.

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Janusza Korczaka w Sobótce
ul. Świdnicka 20
55-050 Sobótka
Tel. (071) 31 62565

Sobótka, 30.08.2016r.


