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ZSS 33. 1100-3 12015

Ogłoszenie o naborze rr 3l20I5

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej
w Bydgoszczy og]asza nabór kandydatów na wole stanowisko

referenta

Wymiar czasu pracy - Il4 etatll (10 godz. w tygodniu)

Zakres wykonywanych crynności na stanowisku:

1. Prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej SIO - wprowadzanie danych i ich
sy stematyc zna aktln|izacj a,

Wykonyłvanie wszelkich prac zwiapanych z ptowadzeniem ewidencji uczniów
(bieżące wpisywanie danych do ksiąg uczniów),
Wykonyłvanie innych czynności zleconych przez dyrektora.

Wymagania niezbędne:

1. Wyksźałcenie minimum średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające
wykonanie zadańzgodnie z opisem stanowiska

2. Umiejętność biegłej obsługi komputera (w szczególności w zakresie aplikacji MS Office -
Word, Excel) oraz urządzeń biurowych;

3. Niekaralnośc zaprzestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe,

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie zpełni praw publicznych,
5. Sumienność, bezstronność, uczciwość, rzetelność, nieposzlakowana opinia,
6. Obywatelstwo polskie.

Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
2. Znajomośc i obsługa Systemu Informacji Oświatowej - SIO

Warunki pracy na stanowisku :

Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera.

W miesiącu poprzedzającym datę upubltcznięnia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w Zespole Szkól Nr 33, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej orazzatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił 6%.

2.

J.



Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny
2. Życiorys zawodowy - Curriculum Vitae
3. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ob}.watelstwo polskie
4. Kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzapcychstńpracy
5. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
7. Referencje lub opinie zpoprzednich miejsc pracy
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnta l997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.
z2014r. poz. II82 zpoż. zm.),

9. Oświadczenie o pełnej zdolności do cz}łrności prawnychoraz korzystaniu z pełni praw
publicznych;

10. Oświadczenie o niekaralnośct za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżęnia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11. Oświadczenię o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
1 2. Kopia dokumentu potwierdzaj ącego niepełnosprawność.

Informacje inne

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dziecj
i MłodzieĘ Przewlekle Chorej w Bydgoszczy mieszczącym się przy ul. Skłodowskiej-Curie 4,
w sekretariacie szkoły - pokój 206 lub wysłać nawyżej wymieniony adres z dopiskiem ,,DoĘczy naboru na
stanowisk refęręnta" w tęrminie od 30.0l .20 l 5 do 12.02.2015.
W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych pocztą będzie brana pod uwagę data wpŁywu do ZSS
Nr 33, a nie data nadania w arzędzie pocżowym. Aplikacje, klóre wpĘną po wyżej określonym tęrminie nie
będą rozpaĘ,wane.
Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych na wyżej wymienione stanowisko będzie można odebrać
w sekretariacie szkoĘ w okresie dwóch §godni od zakończenia postępowania konkursowego.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu zostanie ogłoszona
w Biuletynie Informacji Publicmej Zespołu Szkół Nr 33 (www.zs33-bip.bydgoszcz.p1). O terminie
i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Szczegółowe informacje możaua uzyskac w sekretariacie szkoły, tel. 52 345-28-17 w godzinach
od 7.30 - 15.00.
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