
Kock, dnia 19.12.2019 r.
Dom Pomocy Spolecznej w Kocku
Ul. Tadeusza KoSciuszki I
2l-150 Kock

Ogloszenie o naborze
Dyrektor Domu Pomocy Spolecznej w Kocku oglasza otwarty i konkurencyjny nab6r na

wolne stanowisko urzgdnicze Inspektor ds. adm inistracyjno-gospodarczych

Liczba lub wymiar etatu: 005 etatu

Wymagania niezbgdne

. wyksztalcenie wylsze

. obywatelstwopolskie,

. posiadanie pelnej zdolno6ci do czynnoSci prawnych i korzystanie z pelni praw
publicznych,

. brak skazania prawomocnym wyrokiem sadu za umySlne przestgpstwa Scigane

z oskar2enia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe,
. umiejgtnoSi obslugi program6w komputerowych MS Office (Word, Excel), program6w

ARI SCO, apl i kacj i biurowych or az urz4dzeri techniczno-biurowych,
. stan zdrowia pozwalai4cy na zatrudnienie na okreSlonym stanowisku pracy,
. nieposzlakowanaopinia

Wymagania dodatkowe:

. umiejgtnoSc pracy w zespole,

. znajomoSi programow ARISCO, obsluga intemetowa

. umiejgtno5d pracy pod presj4 czasu,

. komunikatywnoS6,

. dyspozycyjnoSi,

. dokladnoSi i sumiennoS6,

Zakres wykonywanych zadaft na stanowisku:

r prowadzenie archiwizacji danych komputerowych i dokumentacji pracy Domu,
. aktualizowanie oprogramowania ARISCO,
. nadzar nad sieciq LAN wewnQtrznl,
r prowadzenie inwentaryzacji i znakowanie wyposa2enia Srodk6w trwalych,
. zaopatrzenie w Srodki piorqce art. Spozywcze,
. kontrola prawidlowego przechowywania , termin6w przydatnoSci do spozycia

i zabezpieczanie przed zniszczeniem art. zywnoSciolvych w magazynie spozywczym -
zgodnie z zasadarri HACCP,

. uczestniczenie w spisach z natury i kasacjach mai4tku Domu

Warunki pracy:

. 0,5 etatu

. miejsce pracy - Dom Pomocy Spolecznej w Kocku, ul. T. KoSciuszki l,2l-150 Kock,



. praca: przy komputerze, wymagaj4ca wysokiego stopnia samodzielnoSci oraz

t"rpo5."iniego i relefonicznego kontaktu z pracownikami innych kom6rek

organizacyjnych Domu.
. Praca w biurze przy komputerze w wymiarze ponad 4 godz. na dobg,
. Warunki wynagradzania - wedlug obowi4zuiqcego regulaminu,
. Praca od poniedzialku do piqtku w godz. 7.00-15.00

WskaZnik zatrudnienia:

W listopadzie 2019 r. wskaZnik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w Domu Pomocy
Spolecznej w Kocku, w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz
zatrudnieniu os6b niepelnosprawnych wynosil 0 %.

Kandydaci zobowiqzani se do dostarczenia nastgpujQcych dokument6w:

'. Zyciorys (CV), opatrzony klauzul4 o wyraZeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbgdnych do realizacji procesu rekrutacji.

. list motywacyjny - podpisany odrgcznie, opatrzony klauzulq o wyraZeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbgdnych
do realizacji procesu rekrutacji,

. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegai4cej sig o zatrudnienie,

. dokumenty potwierdzaj4ce wyksztalcenie, posiadane kwalifikacje i umiejgtno5ci
(kserokopie),

. O5wiadczenie kandydata o:
-posiadanie obywatelstwa polskiego,
-stan zdrowia pozwalaj1cy na zatrudnienie na okreSlonym stanowisku pracy
-posiadanie pelnej zdolnoSci do czynno6ci prawnych i korzystanie z pelni praw
publicznych
-niekaralnoSi za przestgpstwa umySlne dcigane z oskarZenia publicznego i umySlne
przestgpstwo skarbowe,

Oferty wraz z dokumentami naleiy sklada6:

w zamknigtej kopercie z adnotacj4: ,,Nab6r na stanowisko urzgdnicze - inspektor ds,
administracyjno-gospodarczych w sekretariacie Domu Pomocy Spolecznej w Kocku pok6j
2'7 ul. T. Ko6ciuszki 1 od poniedzialku do pi4tku w godzinach od 7.00 do 15.00, lub drog4
pocztowq, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3l grudnia 2019 r.
Aplikacje kt6re *piyn4 do Domu Pomocy Spolecznej w Kocku /liczy sig data otrzymania
dokument6w przez Doml po wyzej okre3lonym terminie nie b9d4 rozpatrywane i zostane
zwtOcone.

Informacja o wynikach naboru bgdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej (http://dnskock.naszbin.pl) oraz na tablicy informacyjnej Domu
Pomocy Spolecznej w Kocku.
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