
       Krosno Odrzańskie, 17 sierpnia  2016 r. 
 
 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Krośnie Odrzańskim 

 
ogłasza nabór na stanowisko 

 
ROBOTNIKA  USŁUG  KOMUNALNYCH 

 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w  Krośnie  Odrzańskim,  w  
rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, 
wynosił co najmniej 6 %. 
 

I. Forma zatrudnienia: umowa o pracę  pełnym wymiarze czasu pracy. 
 
II. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku: 
 

- wykształcenie zasadnicze zawodowe, 
          - dokładność, obowiązkowość, 
              - umiejętność wykonywania prac budowlanych i hydraulicznych. 
 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
 

1/  prace remontowo-budowlane, 
2/  prace porządkowe i pielęgnacyjne terenów zieleni miejskiej, 
3/  zamiatanie ulic, placów, chodników, schodów, itp. 
4/  prace przy sprzątaniu i wywozie śmieci. 

 
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 
1/  podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem, 
2/  życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej, 
3/  kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, 
4/  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
5/  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 
6/  kserokopie świadectw pracy, 
7/  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do        

celów rekrutacji. 
   
Podanie, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata                    
do zatrudnienia, oferty zawierające niepodpisane dokumenty i oświadczenia nie będą rozpatrywane. 
 

V. Sposób i termin składania ofert: 
 
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w sekretariacie (I piętro, 
pokój nr 10) w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul. 
Wiejska 23 lub drogą pocztową do dnia 02  września 2016 r.  
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do ZGKiM w Krośnie 
Odrzańskim. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
Kandydaci zakwalifikowania zostaną powiadomieni telefonicznie. W związku z tym kandydaci są proszeni 
o podanie kontaktu telefonicznego. 
 
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Krośnie Odrzańskim. 
Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatem jest: Zbigniew Jakubczak. 
Telefon kontaktowy: 68 3835185,  68 3835412. 
 
    

        Dyrektor ZGKiM w Krośnie Odrzańskim 
          Zbigniew Lubczyński 
 


