
                               Dyrektor Przedszkola nr 47 w Lublinie
                                ogłasza konkurs na stanowisko
                                       samodzielnego referenta
                                w Przedszkolu nr 47 w Lublinie

I.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone:
w art.3 ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( j.t. z 
2001r. Dz.U.nr 142, poz. 1593 z późn.zm.)
                   1. Posiada co najmniej wykształcenie średnie,
                   2. Nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie;
                   3. Cieszy się nieposzlakowaną opinią;
                   4. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
                  1.  Uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
                  2.  CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
                  3.  Odpis dyplomu ukończenia szkoły średniej lub uczelni;
                  4. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku
                      przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku
                  5.  Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione
                       umyślnie;
                  6.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych 
                        w celu rekrutacji.

III.Dodatkowym atutem osoby przystępującej do konkursu jest:
                 1.  Posiadanie doświadczeń w pracy w przedszkolu;
                 2.  Umiejętność obsługi komputera.

IV.Zakres obowiązków na stanowisku samodzielnego referenta w Przedszkolu nr 47 w 
Lublinie polegał będzie w szczególności  na:
                 1.  Wykonywaniu spraw związanych z całością spraw administracyjno-      

     gospodarczych w przedszkolu, a w szczególności:
                        a)  dokonywanie zakupów i przechowywanie ich zgodnie z       

obowiązującymi przepisami,
                        b)  ustalanie jadłospisów i nadzór nad ich realizacją,
                        c)  współpraca z dyrektorem i kucharzem w celu podnoszenia jakości 

posiłków,
                        d)  prowadzenie rozliczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami

V. Informacje dotyczące zatrudnienia:
                    1.  Osoba wyłoniona podczas konkursu podejmie zatrudnienie 
                          od 1 grudnia 2007r. w wymiarze czasu pracy jednego etatu,
                    2. Umowa zostanie zawarta na czas nie określony.

VI.Składanie ofert:
 Oferty należy składać w gabinecie Dyrektora Przedszkola nr 47 w Lublinie ul.Mieszka I 
3 w zamkniętej kopercie z napisem “Konkurs na stanowisko Samodzielnego Referenta”

VII.Termin składania ofert upływa z dniem 16 listopada 2007r. do godz. 10 ºº 
                                                                                           Lublin, dnia 15 października 2007r.


