Politechnika Częstochowska
ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Ogłasza konkurs na stanowisko :
Strażnik ochrony mienia
w Domu Studenta nr-5 „Maluch”

1. Wymagania :
- dobra kondycja fizyczna, dyspozycyjność i spostrzegawczość, odporność na stres,
zdolność fizyczna i psychiczna do wykonywania zadań z zakresu ochrony osób
i mienia,
- co najmniej dwuletni staż pracy, doświadczenie na podobnym stanowisku – mile
widziane,
- wykształcenie minimum średnie,
- obywatelstwo polskie,
- wiek: 30-50 lat,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- niekaralność (osoba nie skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione
umyślnie i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo),
- znajomość zasad udzielania pomocy przedmedycznej mile widziana,
- umiejętność pracy w zespole,
- kultura osobista.
2. Opis stanowiska
-

-

-

ochrona obiektu Politechniki Częstochowskiej – Domu Studenta nr-5 „Maluch”,
obiekt zamieszkania zbiorowego dysponujący miejscami noclegowymi dla 650 osób,
praca w systemie zmianowym oraz w przeważającej części w godzinach nocnych
zmian wg miesięcznego harmonogramu pracy (zmiany 12 i 8 godzinne),
stanowisko łączy czynności strażnika ochrony mienia recepcjonisty,
praca polegająca na ochronie fizycznej realizowanej m.in. poprzez obchody budynku,
sprawdzanie stanu instalacji i wyposażenia budynku, wydawaniu i odbieraniu kluczy
do pomieszczeń,
nadzór nad wejściem do budynku, weryfikacja osób wchodzących do budynku,
nadzór nad osobami przebywającymi w budynku i osobami przebywającymi w nim
czasowo w celu zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
prowadzenie książki raportów,
informowanie o awariach i zagrożeniach oraz przeciwdziałanie ich skutkom.

3. Oferujemy:

- Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od zaraz, na okres próbny do 3 miesięcy.
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
-

-

życiorys (CV) zawierający dokładne dane adresowe wraz z numerem telefonu,
opatrzony własnoręcznym podpisem i klauzurą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez Politechnikę Częstochowską z siedzibą w Częstochowie
przy ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa , dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych procesów
rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Przyjmuję do wiadomości,
że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
dokumenty stwierdzające wymagane wykształcenie, 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 15.05.2018 r. do 25.05.2018 r.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w Politechnice Częstochowskiej, ul. Dąbrowskiego
69, 42-201 Częstochowa, w pokoju nr 11 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko strażnika
ochrony mienia Domu Studenta nr-5 „Maluch”.

