
Dyrektor  Biblioteki Miejskiej w Puławach

ogłasza  nabór kandydatów na wolne stanowisko obsługi - woźna

Przedmiot naboru:
1. Stanowisko: woźna 
2. Miejsce pracy: Biblioteka Miejska w Puławach, ul. Głęboka 7A; 24-100 Puławy
3. Wymiar czasu pracy, okres zatrudnienia:  1 etat, zatrudnienie od 1 września 2020 r.

na podstawie umowy o pracę na okres próbny 3 miesiące, następna umowa na okres
roku, trzecia umowa na czas nieokreślony. Praca w systemie dwuzmianowym od 7.00
do 15.00 i od 11.00 do 19.00, dyżury także w soboty.

Wymagania niezbędne: 
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie co najmniej zawodowe.
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Niekaralność  za  przestępstwa  ścigane  z  oskarżenia  publicznego  lub  umyślne

przestępstwo skarbowe.
6. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
1. Odpowiedzialność za powierzone zadania, sumienność i samodzielność.
2. Umiejętność dobrej organizacji pracy.
3. Umiejętność pracy w zespole.
4. Wysoka kultura osobista, komunikatywność.
5. Dyspozycyjność. 

Ogólny zakres zadań na stanowisku: 
 Sprzątanie pomieszczeń bibliotecznych (odkurzanie, zmywanie, czyszczenie posadzek,

sanitariatów, mycie drzwi i okien, odkurzanie regałów i książek, mebli, wynoszenie
śmieci, przygotowywanie i pakowanie makulatury, pielęgnacja kwiatów).

 Utrzymanie w czystości schodów i tarasów zewnętrznych, a w okresie zimowym także
ich odśnieżanie.

 Obsługa szatni – dyżury.
 Pomoc przy organizacji wydarzeń kulturalnych – przygotowanie sali.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. List motywacyjny (podanie o pracę).
2. CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
3. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że

korzysta z pełni praw publicznych (wzór dostępny na stronie BIP Biblioteki w zakładce
Oferty pracy/ dokumenty do pobrania). 

4. Oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe  (wzór  dostępny  na  stronie  BIP  Biblioteki  w  zakładce  Oferty  pracy/
dokumenty do pobrania).



5. Oświadczenie  kandydata  o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  zajmowanego
stanowiska  (wzór  dostępny  na  stronie  BIP  Biblioteki  w  zakładce  Oferty  pracy/
dokumenty do pobrania).

6. Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji (wzór dostępny na stronie BIP Biblioteki
w zakładce Oferty pracy/ dokumenty do pobrania).

7. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny na
stronie BIP Biblioteki w zakładce Oferty pracy/ dokumenty do pobrania).

8. Opinie, referencje, świadectwa pracy (kserokopie) – jeśli kandydat posiada.

Termin i miejsce składania dokumentów:
 Termin złożenia ofert upływa z dniem 31 lipca 2020 r. o godz. 14.00.
 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w godzinach pracy Biblioteki osobiście

lub  za  pośrednictwem  poczty  (decyduje  data  doręczenia  do  Biblioteki).  Kopertę
należy oznakować w następujący sposób: Biblioteka Miejska w Puławach, ul. Głęboka
7A; 24–100 Puławy „Nabór na stanowisko woźnej ”.

 Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną. 

Pozostałe informacje:
 Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie 04 sierpnia

2020 r. do godz. 14.00. 
 Dokumenty nieodebrane po upływie trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru

zostaną zniszczone.
 Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 12 sierpnia 2020 r.
 Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej

Biblioteki.

Wszelkie informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 81 45 11 900.

Puławy, 14.07.2020 r.

                                                                                                                   Dyrektor 

                                                                                              Biblioteki Miejskiej w Puławach

                                                                                                            mgr Eliza Sulima


