Pruszcz Gdański, dnia 08.07.2016r.

Ogłoszenie o pracy nr 1/P/2016

Wójt Gminy Pruszcz Gdański informuje, że z dniem 1 września 2016r. zostanie uruchomione
Gminne Przedszkole w Straszynie. W związku z planowanym utworzeniem nowych etatów pracy
na stanowiskach obsługi osoby zainteresowane mogą składać dokumenty na następujące
stanowiska pracy:

1. Woźna oddziałowa – planowany 1 etat,

2. Pomoc kuchenna – planowane 0,75 etatu,

3. Konserwator – planowane 0,50 etatu,

4. Pomoc nauczyciela – planowane 0,75 etatu

Dokumenty zawierające:
1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) curriculum vitae,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż
pracy,
6) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
7) Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone
klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ) oraz
ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
902 )”.
Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście (w biurze
podawczym na parterze Urzędu Gminy ), lub drogą pocztową w terminie do dnia 22 lipca 2016 r.
godz. 15.30, na adres Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30,
83-000 Pruszcz Gdański z dopiskiem „Nabór – Gminne Przedszkole w Straszynie”.
Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu
Gminy. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Oferty będą rozpatrywane przez Panią Martę Kujawską-Greszczuk, której powierzono z dniem 1
września 2016 r. stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Straszynie.

Wójt

/-/ Magdalena Kołodziejczak

