OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE
Z DNIA 10-04-2013
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Raciborzu ul. Adamczyka 10
ogłasza nabór na wolne stanowisko:
Kierownika Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Raciborzu
w pełnym wymiarze czasu pracy
I. Wymagania:
a.) obywatelstwo polskie;
b) wykształcenie: wyższe lub średnie
c) staż pracy co najmniej 5 lat, w tym: doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku
kierowniczym oraz w pracy ze zwierzętami w formie zatrudnienia względnie
wolontariatu
d) znajomość przepisów ustawy o ochronie zwierząt:
e) prawo jazdy kat B
f) znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
g) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
h) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu (niekaralność sądowa)
i) zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
2. dodatkowe:
a) mile widziane szkolenie w zakresie opieki nad zwierzętami, funkcjonowania schroniska
dla bezdomnych zwierząt itp.
c) bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność organizacji pracy podległych
pracowników
III. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni
praw publicznych,
- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu
- zaświadczenie o nieprzebytej chorobie odzwierzęcej oraz braku alergii na sierść zwierząt
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym
adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko kierownika schroniska dla
bezdomnych zwierząt, na adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Raciborzu
47-400 Racibórz ul. Adamczyka 10, lub składać osobiście w sekretariacie Przedsiębiorstwa
pokój nr 7.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 30.04.2013r.
Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie
rozmów kwalifikacyjnych.
Do pobrania:
Wzór nr 1 – kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Wzór nr 2 – oświadczenie

