Ogłoszenie
Żłobek Miejski „Reksio” w Częstochowie ogłasza nabór na stanowisko pracy
– pracownika gospodarczego.
MIEJSCE PRACY: 1 stanowisko w Żłobku z siedzibą przy Al. Armii Krajowej 66a,
z filią przy ul. Sportowej 34a.
WYMIAR CZASU PRACY: ¾ etatu
FORMA ZATRUDNIENIA: umowę o pracę na czas określony
Wymagania niezbędne:
 posiadanie obywatelstwa polskiego
 wykształcenie podstawowe, mile widziane średnie
 znajomość zagadnień technicznych i umiejętność wykorzystania ich w pracy
 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenie publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe
 posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku
 nieposzlakowana opinia
Wymagania cechy osobowe:
 umiejętność współpracy
 dyspozycyjność, rzetelność i staranność
 inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 odpowiedzialność za powierzone obowiązków
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 wykonywanie wszelkiego rodzaju prac gospodarczych i porządkowych w budynku
i wokół budynku
 pielęgnacja roślin i terenów zielonych
 prace konserwatorskie i naprawcze – naprawa sprzętu i wyposażenia pomieszczeń, prace
hydrauliczne,
Wymagane dokumenty:









CV ze zdjęciem wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie
rekrutacyjnym (zgodnie z RODO)
list motywacyjny
kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed rozpoczęciem pracy w żłobku
oświadczenie, że kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle
Seksualnym z dostępem ograniczonym
oświadczenie kandydata/kandydatki o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
kserokopia aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych
Rekrutacja trwa od 27.05 do 15.06.2020 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w oryginale lub w formie kopii uwierzytelnionej
przez kandydata w Żłobku Miejskim „Reksio” w Częstochowie przy ul. Sportowej 34a,
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika gospodarczego”
w Żłobku Miejskim „Reksio” w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.
Aplikacje, które wpłyną do Żłobka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Żłobka.

Częstochowa, dnia ………… 2020 r.
…………………………………………
(imię i nazwisko)

Klauzula Informacyjna
(na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie
danych ) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016r., Nr 119, s. 1) , w skrócie „RODO”)
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Miejski „Reksio” w Częstochowie z siedzibą
przy Al. Armii Krajowej 66a, z filią przy ul. Sportowej 34a, 42-200 Częstochowa reprezentowanym przez
Dyrektora żłobka.
2. Wszelkie pytania w sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Danych
Osobowych na adres Żłobek Miejski „Reksio” w Częstochowie Al. Armii Krajowej 66a, 42-200 Częstochowa
lub poprzez adres e-mail: iod.zlobek@czestochowa.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze
stosunków pracy, na podstawie art. 6 ust. 1pkt c RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. poz. 1000).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym
okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie
z odrębnymi przepisami.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do
ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi
Pani/Pan , że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nie przekazanie spowoduje
niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.

Przyjmuję do wiadomości
……………………………………
(czytelny podpis/imię i nazwisko)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie
w Żłobku Miejskim „Reksio” z siedzibą przy Al. Armii Krajowej 66a, z filią przy ul. Sportowej 34a
w Częstochowie na potrzeby związanie z rekrutacją.
Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz, że zostałam/em poinformowana/y
o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody
na ich przetwarzanie w każdym czasie.
……………………………………
(czytelny podpis/imię i nazwisko)

