
Ogłoszenie o naborze na stanowisko konserwator w Szkole Podstawowej 

im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. T.Kościuszki w Jonkowie ogłasza nabór na stanowisko 

konserwator w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie

ul. ks. J .Hanowskiego 29, 11-042 Jonkowo. 

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:

 posiadanie obywatelstwa polskiego

 wykształcenie minimum zasadnicze, zawodowe o profilu technicznym (znajomość

podstaw elektryki, hydrauliki, prac malarskich i porządkowych),

 brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,

 niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu

za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe),

 stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwator.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 wykonywanie prac naprawczo-remontowych w szkole i na jej na terenie,

 dbałość o porządek wokół szkoły oraz w budynkach,

 prace związane z konserwacją urządzeń wodno-kanalizacyjnych,

 prace remontowo-malarskie,

 prace naprawcze związane ze sprzętem szkolnym,

 prace porządkowe wokół obejścia szkoły: sprzątanie śmieci, grabienie liści, koszenie

trawników, pielęgnacja żywopłotu, drzew/ krzewów, w zimie regularne odśnieżanie,

posypywanie solą i piaskiem powierzchni chodników i parkingów,

 obsługa elektronarzędzi,

 znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie

realizacji zadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy,

przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarnych,

 dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia.

2. Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć dokumenty w Sekretariacie Szkoły

Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie w nieprzekraczającym terminie do dnia

15 czerwca 2022 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem

oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem „Nabór

na stanowisko: konserwator. Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie

nie będą rozpatrywane.

3. Oferty powinny zawierać:

 list motywacyjny,

 CV,

 kopie  dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach – zaświadczenie

o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,

 pisemne oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,

 oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,



 własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych do celów rekrutacji. 

5. Liczba lub wymiar etatów: 1etat  

7. Inne informacje: początek zatrudnienia od 16 sierpnia 2021r.  

12. Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 14 dni od zakończenia naboru, 

zostaną komisyjnie zniszczone. 

 


