
Oferta pracy na stanowisko: KONSERWATOR w V Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie 

 

 

1. Przedmiot naboru: 

Stanowisko: konserwator 

Miejsce wykonywania pracy: V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama 

Asnyka w Szczecinie 

Okres zatrudnienia: od zaraz 

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu 

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę  

 

2. Wymagania niezbędne: 

- wykształcenie co najmniej zawodowe, 

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku konserwatora, 

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,  

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni z praw publicznych, 

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

- uprawnienia SEP do 1 kV. 

 

  

3. Wymagania dodatkowe: 

- umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, 

terminowość, 

- wskazane, aby kandydat miał uprawnienia do pracy na wysokości powyżej 3 metrów, 

- znajomość zagadnień związanych z konserwacją techniczną obiektów oraz prowadzeniem drobnych 

remontów, 

- wskazane, aby kandydat posiadał znajomość obsługi urządzeń takich jak: wiertarka, szlifierka, piła 

mechaniczna czy spawarka. 

 

4. Ogólny zakres wykonywanych zadań: 

- systematyczne lokalizowanie usterek występujących w szkole poprzez częste dokonywanie 

przeglądów pomieszczeń dydaktycznych, socjalnych, komunikacyjnych, pomieszczeń i obiektów 

sportowych, 

- kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych działających w szkole 

(wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, elektroenergetycznych, klimatyzacyjnych), 

- systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie remontów bieżących zgłaszanych ustnie przez 

pracowników szkoły oraz zapisanych w zeszycie usterek i napraw zlokalizowanych w obiekcie szkolnym,  

- wykonywanie innych prac remontowo–budowlanych, niewymagających specjalistycznego 

przygotowania i sprzętu, zleconych przez przełożonego (uzupełnianie ubytków w ścianach, lamperiach, 

parkietach, glazurze), 

- praca na wysokości do 3 metrów, 

- troska o sprzęt, narzędzia i materiały będące na stanie warsztatu, 

- utrzymywanie porządku i czystości w warsztacie, 

- praca zmianowa w godzinach porannych i popołudniowych/wieczornych. 

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

- CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, 

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na: 

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50140.asp „Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o 

zatrudnienie”), 

- oświadczenie kandydata:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko 

konserwatora, prowadzonego przez V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50140.asp


Adama Asnyka w Szczecinie. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o 

przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na 

ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”, 

- oświadczenie kandydata: 

„Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni z praw 

publicznych oraz nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” 

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Termin złożenia ofert upływa z dniem 31.03.2021 r. 

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły (w godzinach 8.00-15.00), drogą pocztową na adres szkoły 

lub elektroniczną: lo5@miasto.szczecin.pl, tel. kontaktowy 91 423 28 02 

 

Adres szkoły: 

V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka  

w Szczecinie 

ul. Ofiar Oświęcimia 14 

71-537 Szczecin 

 

 
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące z oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama 

Asnyka w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Ofiar Oświęcimia 14, 71-537 Szczecin, e-

mailowo: lo5@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91 423 28 02. 

2. Z Inspektorem Ochrony można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093. 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do V Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie, na podstawie:  

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 

Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) 

b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych 

formularzach zgody, 

c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w 

celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów 

przetwarzania. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich 

przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku. 

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli 

uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych 

osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania 

danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji. 
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