
Załącznik Nr 2 do Zasad postępowania przy naborze kandydatów 

do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy 

Społecznej w Prószkowie

Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie

46-060 Prószków

ul. Zamkowa 8 

…………………………..
     (pieczątka nagłówkowa Domu Pomocy Społecznej)

OGŁOSZENIE   O   NABORZE

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Zastępca Dyrektora
( nazwa stanowiska pracy)

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

1. Wykształcenie wyższe: techniczne lub ekonomiczne,

2. Co najmniej 2 lata na stanowisku urzędniczym,

a) w urzędach, biurach, jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( o 

    których mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz 1593 

    z późn. zm.) lub

b) w innych urzędach państwowych ( z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi ) lub

c) na kierowniczych stanowiskach państwowych

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne,

5. Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

1. Dobra znajomość zagadnień prawo zamówień publicznych z udokumentowanym co 

najmniej 2-u letnim doświadczeniem w tym zakresie,

2. Znajomość zagadnień prawa budowlanego,

3. Umiejętność obsługi komputera.

III. Zakres obowiązków na stanowisku Zastępca Dyrektora

IV.

1. Planowanie prac projektowych, inwestycyjnych i remontowych, zlecanie robót i usług oraz 

zawieranie niezbędnych umów związanych z funkcjonowaniem jednostki ( zgodnie z ustawą 

o zamówieniach publicznych), a także kontrola nad prawidłową i terminową ich realizacją,

2. Administrowanie budynkami, pomieszczeniami oraz pozostałymi składnikami majątku 

jednostki,

3. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kotłowni, pralni, kuchni oraz pracy 

rzemieślników

4. Nadzór i organizacja ochrony mienia jednostki ( przegląd budynków i urządzeń),

5. Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków 

wymaganych przepisami przeciwpożarowymi,

6. Opracowywanie projektów rozwoju jednostki w sprawach organizacyjnych,

7. Prowadzenie sprawozdawczości oraz statystyki w zakresie administracyjno-gospodarczych 



jednostki,

IV. Wymagane dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko: Zastępcy Dyrektora,

2. Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających sie o pracę zgodny z Rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 czerwca 2006 r.; (Dz. U. Nr 125 z 13 lipca 2006 r., 

poz. 896).

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje 

zawodowe,

5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska 

Zastępca Dyrektora,

6. Dokumenty potwierdzajace dotychczasowe zatrudnienie ( zaświadczenie, kserokopie 

świadectw pracy),

7. Oświadczenie kandydata:

8. a) o niekaralności,

9. b) że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności, które stałyby 

10. w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku Zastępca 

Dyrektora,

11. Wymienione wyżej dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór 

na stanowisko Zastępca Dyrektora” w Dziale kadr Domu Pomocy Społecznej

 w terminie do dnia 30.08.2007 r. do godziny 1500.

Dokumenty które zostaną dostarczone do Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie po 

terminie określonym wyżej, pozostaną bez rozpoznania.

     V.Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.09.2007 r. o godzinie 11.00.

        w siedzibie Domu Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 8 w Prószkowie.

   VI. Z „Zasadami postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska 

urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie ” można zapoznać się w Domu 

Pomocy Społecznej w Prószkowie, ul. Zamkowa 8 ; w pokoju nr 5.

VII. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej 

www.bip.powiatopolski.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w 

Prószkowie, ul. Zamkowa 8.

Uwaga:

List motywacyjny i CV powinny być zaopatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), oraz ustawą z 

dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami).

* zaznaczyć odpowiednio Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie

Lucyna Danel


