
                        Dyrektor  Szkoły Podstawowej Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego   

                                               Maciejewicza w Kołobrzegu                                                                           

                                      ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:          

 

                                         KIEROWNIK GOSPODARCZY 

                                        wymiar zatrudnienia – pełny etat 

         

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania: 

1. Wymagania formalne:  

     a) posiadanie obywatelstwa polskiego, 

     b) posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystanie  

         z  pełni praw publicznych,   

     c) niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za  

         umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne     

         przestępstwo skarbowe), 

     d) wyższe wykształcenie o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na       

         stanowisku kierownika gospodarczego i co najmniej 2 letni staż pracy  lub                   

         wykształcenie średnie (j/w)  i najmniej 6 letni staż pracy,  

     e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku. 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

     a) znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem remontów i modernizacji, realizacją     

         zamówień publicznych, przepisów bhp  i ppoż. oraz  innych związanych  z  

        funkcjonowaniem szkoły publicznej, 

     b) komunikatywność, 

     c) umiejętność pracy w zespole, 

     d) samodzielność i dobra organizacja pracy, 

     e) obowiązkowość i terminowość. 

           

 3. Ogólny zakres zadań na w/w stanowisku: 

     a) planowanie i realizacja potrzeb szkoły w zakresie zapewnienia środków prawidłowego    

         jej funkcjonowania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych (zaopatrzenie  



        szkoły w pomoce naukowe, materiały kancelaryjne i biurowe, środki czystości i itp.),    

     b) prowadzenie dokumentacji prac remontowych, naprawczych, inwestycyjnych  

         i nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem, 

     c) utrzymanie terenu, budynków i mienia w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym  

         i w należytej czystości, 

     d) sprawowanie nadzoru nad pracą pracowników obsługi, 

     e) ewidencja składników majątkowych szkoły,  

     f)  sporządzanie i aktualizacja wywieszek inwentarzowych sprzętu szkolnego, 

     g) sprawowanie nadzoru nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy, 

     h) ewidencja i wydawanie odzieży ochronnej, 

      i) sporządzanie sprawozdań dotyczących inwestycji i remontów,  

      j) ewidencja i kontrola dokumentów przekazywanych  do księgowości, 

      k) wykonywanie zadań zleconych przez dyrektora szkoły. 

 

    

  4. Forma zatrudnienia: umowa o pracę 

      Wymiar czasu pracy :  1 etat 

      Termin rozpoczęcia pracy: 02.05.2017 r. 

 

  5. Wymagane dokumenty: 

       -  list motywacyjny, 

       -  CV, 

       -  kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o  zatrudnienie, 

       -  kserokopia dokumentu potwierdzająca obywatelstwo polskie lub oświadczenie  

          o posiadaniu polskiego obywatelstwa, 

       -  kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie, 

       -  kserokopie świadectw pracy, 

       -  oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne. 

                

 

5.Termin i miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty należy przesyłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa Nr 8  im. kpt. ż. w. 

Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu, ul. Bogusława X  22 , 78-100 Kołobrzeg  lub 



składać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach pracy szkoły. ( poniedziałek - piątek. 

:8:00 -15:00 ), w terminie do 17.03.2017 r.  włącznie. 

Na kopercie powinien znajdować się dopisek: „Nabór na wolne stanowisko-Kierownik 

gospodarczy”. 

Dokumenty, które wpłyną do szkoły po w/w terminie, nie będą rozpatrywane.  

Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać osobiście w siedzibie 

Szkoły Podstawowej Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu   

 lub telefonicznie: 94 35 246 24 

 

6. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych  ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101,  

poz.926 z późn. zm.)”. 

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich 

danych osobowych, zgodnie  z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych ( t. jedn. Dz. U z 2016 r. poz.902). 

 

 

7. Inne informacje:                                                                                                         

Kandydaci zakwalifikowani spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o 

terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  w Szkole Podstawowej nr 8 w Kołobrzegu 

 

Kołobrzeg, dnia  27.02.2017 r. 

 

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu 

mgr  Małgorzata Markiewicz 


