
Komprachcice, 11.04.2022 r. 

ORK.210.1.2022 

Informacja o naborze 

w związku z wakatem na stanowisko obsługi – sprzątaczka w Urzędzie Gminy w Komprachcicach 

zachodzi konieczność zatrudnienia nowego pracownika. 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są o składanie swoich aplikacji w biurze podawczym 

Urzędu Gminy w Komprachcicach, w terminie do 15 kwietnia 2022 r. (piątek) do godz. 11.00. 

W ramach informacji przedstawiamy opis stanowiska pracy i zakres wykonywanych zadań: 

Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):  

Urząd Gminy w  Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice 

 

Określenie stanowiska pracy: 

Sprzątaczka 

  

Forma zatrudnienia: 

1. Umowa o pracę, planowany termin zatrudnienia: kwiecień 2022. 

2. Wymiar czasu pracy: pełny etat. 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

I.  Wymaganie niezbędne: 

1. Obywatelstwo polskie; 

2. Wykształcenie średnie; 

3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku; 

6. Co najmniej 2 letni staż pracy. 
 

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

1. Utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych i sanitarnych znajdujących się 

w budynku Urzędu Gminy w Komprachcicach. 

2. Utrzymanie porządku i czystości terenu wokół budynku Urzędu Gminy. 

3. Przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 

4. Wykonywanie innych prac doraźnych zleconych przez bezpośredniego przełożonego.  

III. Wymagane dokumenty: 

1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji 
procesu naboru o którym mowa w art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 



z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  

3. kserokopie świadectw pracy (jeżeli posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność  

z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,  

4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,  

5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające 

wykształcenie,  

6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

7. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać  

w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego 

etatu,  

 

Dodatkowe informacje: 

1. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione 

telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. 

2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 4031704. 

  

Wójt Gminy Komprachcice 

/-/ Leonard Pietruszka 


