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TornnsK1cj Szlw l-y Terapeutycznej ogłasza nabór· na wolne stanowisiw
kierownika gospodarczego w wym iarze Y2 eta tu

Okr·cś l cnie

l.

l.
2.
3.

II.

stanowiska

Kiero,mik gospodarczy.
Wymiar pracy Y2 etatu.
Rodzaj umowy - umowa o pracę .

·w ymagania form a lne

prefero,,·ane ekonomiczne
praktyczna znaj omość ustawy Prawo zamó,,·ieJ1 publ icznych;
.,
.).
biegła znajomość obsługi komputera i pakietó,,· oprogramowan ia biurowego
(MS Onice. Vulcan. ) oraz urządzeń biurowych.
III.
Wymagania dodatko,ve
l.
samoc!Lidność . rzetelność. sk rupulatno ść . odpo\\·iedziałno ść.
l.
2.

IV.

,,·ykształcenie wyższe-

Zakres

l.
2.
3.
-+.
S.

6.

7.

8.

9.

l O.

zada ń

wy k o nywany ch na stanowisku

Zape,,·nicnie stanu bezpieczeJ1sm·a technicznego i pclno sp ra,vności użytkowej
obiektu szkol nego.
~acłzorowanie dyscypliny pracy personelu obsługi szko ły.
PrO\\adzenie księgi komroli i zaleceń Sanepidu.
Pro,,adzeni e pełnej dokumentacji technicznej obiektu oraz dokumentacji
dotycz:.tcej kontroli stanu bezp ieczeóstwa pożaro\-vego oraz BIIP bud) nku szkoły.
Przewidywanie i planowanie ,,·szelkich prac związane z remontami. naprawami.
modernizacj ą i rozszerzaniem funkcji obiektu. reklamacji usterek u wykonawców.
''Yt'' órców c z;.' producentóv>.
Realizo\\'anie \YSzystkich koniecznych prac konserwacyjnych. bieżących napraw.
uspra'' niel1 w funkcjonowaniu ob iektu po wcześ ni ejszych uzgodnicniach
z ksiyg.o,,·q i d) rektorem szkoły.
Zaopatrzen ie w potrzebne zakupy typu m ate riały eksploatacyjne. sp rzęty. meble,
narzędzia i urządzen ia techniczne wg zatwierdzonego preliminarza \\::datkó,,·
po wcześniejszym uzgodn ieniu z ks i ęgowq i dyrektorem szkoły.
Współpracowanic z kadrq pedagogicznq podczas \\')·konywania przez nią pomocy
dydaktycznych. mate r iał ów instruktażowych i diagnostycznych przy pomocy
kserograru. bindovm icy. laminarki. kamery video. magnetofonu itp. sprzętu
technicznego.
Współpracowanic z kadrą pedagogiczną przy dokonywaniu zaopatrzenia
w pomoce naukowe i dydaktyczne. różne materiały i sprzęty . urządzenia oraz
realizuje wszelkie zapotrzebowania na rozwiąza nia techniczne przy montażu.
zcsta"' ian iu. ustawianiu. przestm,·iani u. przemeb lov.')'\\ an iu sprzętu itp.
Dbanie o konserwację. naprawy, um i ej ętne uż)1kowanie i bezpieczeóstwo
\\SZelkiego sprzętu i urządzeń technicznvch jak: telefony. dZ\\Onek szkolny.

kamera video. odtwarzacze wideo, telewizory, sprzę t nagłaśniająco- wzmacniający.
ksero. instrumenty muzyczne, odkurzacz. lodówki. na rzędzia elektryczne itp.
11.
PrO\Yadzen ie spisów in wentarza szko ł y i materialną odpowi ed z i a l ność za Jego
zabezpieczenie.
12.
Dokonyv,'anie okresowej inwentaryzacji majątku szkoły.
13.
Wykonywanic innych czynnośc i zleconych przez dyrektora szko ły.
V.
Informacja o vvarun kach pracy:
l. Czas pracy: 20 godzin tygodn iowo.
2. UsytUO\Yan ie stanowiska pracy: parter budynku jednop i ętrovvego.
VI.
Wymagane dokumenty:
l. życiory s (CV);
2. list motyv, acyj ny;
3. dokumenty potwie rd zaj ące wykształceni e;
4. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifi kacj e:
5. dokument:· pot\vierdzające zatrudnienie;
6. oświadczenie o niekaralności za um yś lne przestępstwo śc i gane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przes tępstwo skarbowe:
7. oświadczen i e o peł nej zdo ln ości do czyn n ości prawnych oraz korzystania z pełni praw
publiczn ych:
8. oświadczenie o braku przeciwwskazm1 zdro wotn ych do pracy na stanowisku;
9. wskazane referencje od dotychczasowych pracodawców.
Dokumenty ap li kacyj ne: podanie o pracę lub list motywacyj ny oraz życiorys (CV) powinny
być opatrzone klauzul ą "Wy rażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy w zakresie n iezbędn y m do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 201 6 poz. 922))".
VII. Termin i miejsce skladania dokumentów
Dokum enty nal ezy skł adać do 25 listopada 2016 godz. 12:00 w sekretariacie Szkoły
Poclstawowej r 33 w Toruniu. ul. Bolta 14 lub listownie na adres Szkoła Podstav.rowa ~r 33
Toru!lska Szkola Terapeutyczna. ul. Bolta 14. 87-1 00 Toru!l (decyduje data wpł ywu
do Szkoły Podstawowej Nr 33).
VIII.
Inne informacje
Kandydaci zakwalifikov\'ani
telefon icznie. Aplikacje. które
nie będą rozpatrywane.

zostan ą

wp ł yną

o terminie rozmowy wstępnej
określonym terminie lub będą niekompletne

poinformowani
po

wyżej

r
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