
Politechnika Częstochowska 

ul. Dąbrowskiego 69 

42-201 Częstochowa 

 

Ogłasza konkurs na stanowisko : 

KONSERWATORA 

w Dziale Domów Studenckich  

 

1. Wymagania :    

      -    Obywatelstwo polskie,  

      -    Wykształcenie : minimum zawodowe 

      -    Doświadczenie zawodowe : staż pracy na stanowisku hydraulika;  

           doświadczenie zawodowe w prowadzeniu napraw i przeglądów instalacji  

           doprowadzających cwu, zwu oraz instalacji kanalizacyjnej   

      -    uprawnienia do pracy na wysokości lub możliwość uzyskania uprawnień do pracy na 

            wysokości 

      -    Obowiązkowość, dokładność i sumienność; dyspozycyjność (natychmiastowe  

           przystąpienie do usuwania awarii ) 

      -    Dobre poczucie czasu i zmysł organizacyjny, zaangażowanie w wykonywanie  

           nałożonych obowiązków  

      -    Umiejętność organizowania pracy na zajmowanym stanowisku zgodnie z zasadami  

           bezpieczeństwa i higieny pracy 

      -    Kultura osobista.  

 

2. Opis stanowiska : 

 

      -     Praca w budynkach Politechniki Częstochowskiej – budynki Działu Domów  

           Studenckich ( Dom Studenta nr-2 „Bliźniak”, Dom Studenta nr-5 „Maluch”,  

           Dom Studenta nr-7 „Herkules” ). 

           Obiekty zamieszkania zbiorowego dysponujący miejscami noclegowymi dla 650 osób 

      -   Praca w godzinach od 7.00 do 15.00 

      -   Praca polegająca na : 

           bieżącej konserwacji instalacji sanitarnych , kontroli liczników cwu, zwu i cyrkulacji  

           wody 

           wykonywaniu napraw, usuwaniu usterek urządzeń doprowadzających wodę  

           i odprowadzających ścieki  

           wykonywaniu przeglądów instalacji hydraulicznych, przyłączy kanalizacji sanitarnej,  



           deszczowej 

      -    Informowanie o awariach i zagrożeniach oraz przeciwdziałanie ich skutkom. 

      -    Systematyczna dbałość o porządek i czystość w pomieszczeniach technicznych  

           budynków oraz prace porządkowe na terenach przyległych do obiektów Działu Domów  

           Studenckich 

      -    wykonywanie prac budowlanych, wykończeniowych 

      -    Prace porządkowe na terenach przyległych do obiektów Działu Domów Studenckich 

            (m.in. koszenie trawy, utrzymanie funkcjonalności parkingów i dróg wewnętrznych  

            w okresie zimowym). 

     -    Stanowisko samodzielne pod nadzorem. Wykonywanie zadań samodzielne.  

      

3. Oferujemy :Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  

                          Okres próbny do 3 miesięcy. 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

      

      -     życiorys (CV) zawierający dokładne dane adresowe wraz z numerem telefonu,  

            opatrzony własnoręcznym podpisem 

      -     list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem, 

      -     dokumenty stwierdzające uprawnienia i umiejętności, 

      -     dokumenty zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu,  

      -     zaświadczenie o niekaralności.  

      -     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

            rekrutacji 

 

5. Termin składania ofert: od 01.10.2021 r. do 08.10.2021 r. 

 

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Politechnice Częstochowskiej, ul. Dąbrowskiego 

69, 42-201 Częstochowa, w pokoju nr 11 z dopiskiem „ Oferta pracy na stanowisko portiera 

w Dziale Domów Studenckich. 

 

 

 

 

 


