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Ogłoszenie o naborze nr I/ż0l8

Dyrektor Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieĘ Przewlekle Chorej
w Bydgoszczy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTY

Rodzaj umowy - umowa na czas określony

Wymiar czasu pracy - 1/8 etatu (5 h w tygodniu)

Zakres wykonywanych czynności na łvyżej wymienionym stanowisku:
1. Prowadzenie szkoleń BFIP.

ż. Prowadzenie rejestru kart wypadków.
3. Czuwanie nad warunkami pracy zgodnie z wymogami BHP, prowadzenie ewidencji

w zakresie BHP/wydawanie i rozliczanie odzieĘ ochronnej, środków czystości/.

4. Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracowniczych.

5. Prowadzenie dokumentacjirwiązanej z obroną cywilną.
6. Wykonanie innych poleceń dyrektora zespołu.

1. Prowadzenięteczekrzeczowych zgodnie z jednolitym rzeczorym wykazem akt.

8. Przygotowanie i przekazywania akt da archiwum zakładowego.

9. Wydzielanie dokumentacji do brakowania w przypadku akt. Kategorii B, gdy upĘrva czas ich
przechowywania.

10. Porządkowanie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

1I. Przygotowywanie spisów zda-wczo - odbiorczych i pomocniczych wykazów, któretowarzyszą
przekazywanej dokumentacji papierowej oraz wprowadzenie wersji spisu na nośnik
elektroniczny.

12. Przechowyvranie akt w należytym porządku i właściwe ich zabezpieczenie.
13. Dbanie o ład i estetyczny wygląd archiwum szkolnego.

74. Czas pracy 5 godzin tygodniowo.

wymagania zwiazane ze stanowiskiem pracy - niezbedne
1) obywatelstwopolskie;
Ż) pełna zdolność do cąrnności prawnych orazkorzystanie z pełni praw publicznych;

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nieposzlakowana opinia;

5) stan zdrowia porwalĄący na zatrudnienie na stanowisku;

6) kwalifikacje zawodowe: -

a) wyższe wyksźałcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa

i higieny pracy i co najmniej pięcioletni staż pracy w słuZbie BHP lub studia podyplomowe w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej pięcioletni stń pracy w służbie BFIP;

albo



b) wyksźałcenie średnie lub wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie
wyższym odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
(preferowane: administracyjne, prawnicze, bezpieczeństwa publicznego, zarządzania
kryzysowego lub specjalności wojskowych).

wymagania dodatkowe :

1) znajomość przepisów prawnych z zakresubezpieczeństwa i higieny pracy;
2) posiadanie uprawnień do przeprowadzania szkoleń wstępnych i okresowych pracowników;

3 ) kom unikałwność, umiej ętno śó organ izacji pr acy, dyspozycyj nośó, samodzielnośó.

wskaźnik zatrudnienia :

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej

or az zatrudni ani u o sób ni epełno sprawnych, j e s t niższy niż 60ń .

wvmagane dokumentv:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem (list mo§wacyjny);
2) kfótki zyciorys zprzebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcęnię (dyplom lub zaświadczenie

o odbytych studiach; w przypadku ukończenia studiów zagranicznych - studia muszą być uznane

w R.zeczypospo|itej Polskiej),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających ww. staż pracy (świadecfwa pracy, a w przypadku

trwającego zatrudnienia - zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia);

5) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

6) oświadczenie o posiadaniu obyrvatelstwa polskiego;
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw

publicznych;
8) oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia

publ icznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ;

9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnietrie na stanowisku

określonym w ogłoszeniu;

10) opinie lub referencje;

11) oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych umieszczonych
w ńożonych dokumentach dla celów rekrutacji - zgodnie z art. 6 ust.l Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ż0161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

warunki pracy:

Pracaprzy komputerze, prowadzenie szko|eń dla pracowników, współpraca z innymi osobami. Miejsce
pracy w budynku dwupiętrowym, ograniczona możliwość poruszania się po caĘm budynku ze względu
naróżnice poziomów w budynku - schody w ciągu korytarzy nie posiadają urządzeń umożliwiających
pokonywanie ich przez osoby niepełnosprawne, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich.



Dodatkowe informacie:
o pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku wzędniczym, w tym kierowniczym

stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów ań. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach
samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 1,9

ww. ustawy,

. Administratorem pani/pana danych osobowych jest zespół szkół nr 33 specjalnych dla Dzieci
i MłodzieĘ Przewlekle Chorej w Bydgoszczy. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony
Danych O sobowych tel. 523 4 528 I 7, e-mall,. i do @zs3 3 .bydgo szcz. p l

Informacie inne

Wymagane dokumen§ aplikacyjne naleĘ składać w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci
i MłodzieĘ Przewlekle Chorej w Bydgoszcry mieszczącym się prry ul. Skłodowskiej-Curie 4,

w sekretariacie szkoĘ (pokój nr 206) w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej lub wysłaó
nav,yżej wymieniony adres w terminie do 11.12.2018 r.

W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych pocńą będzie brana pod uwagę data wpływu do
ZSS nr 33, a nie data nadania w urzędzie pocźowym. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym
terminie nie będą rozpatrywane.

DokumenĘ kandydatów niezakwalifikowanych na wyżej wymienione stanowisko będzie można
odebrać w sekretariacie szkoĘ w okresie I4 dni od ogłoszenia wyników naboru

w BIP-e na stronie internetowej szkoĘ - www.zs33.bydgoszcz.pl, od zakończenia postępowania

konkursowe go. Dokumenty n i e odeb r ane zo staną komisyj nie zniszczonę.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do drugiego etapu naboru

o terminie i miejscu przeprowadzeniarozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoĘ, tel. 52 345-28-17

w godzinach od 7.30 - 15.00.


