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Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku poszukuje
kandydatów na stanowisko: pracownika obsługi
gospodarczej w Zespole Administracyjno –
Gospodarczym w Komisariacie Policji w Kudowie
Zdroju

Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

pracownika obsługi gospodarczej w Zespole Administracyjno – Gospodarczym w Komisariacie Policji w
Kudowie Zdroju

wymiar etatu :  0,25

 

Główne obowiązki :

Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych, ciągach komunikacyjnych, sanitariatach KP w
Kudowie Zdroju poprzez:

codzienne zamiatanie, mycie i odkurzanie przydzielonego rejonu wewnątrz budynku,
codzienne opróżnianie pojemników na śmieci i utrzymywanie ich w czystości,
codzienne ścieranie kurzu z szaf, biurek, stolików i innych sprzętów,
codzienne mycie przy użyciu środków dezynfekujących urządzeń sanitarnych,
mycie okien i drzwi w razie potrzeby.

Natychmiastowe zgłaszanie wszelkich usterek i awarii.
Pobieranie środków czystości z sekretariatu KP w Kudowie Zdroju i składanie zapotrzebowania w tym
zakresie.
Przestrzeganie przepisów z zakresu BHP i PPOŻ

 



Wymagania niezbędne w zakresie:

Wykształcenie -  podstawowe,

Umiejętności -  manualne, właściwa organizacja pracy, rzetelność, dokładność, dyspozycyjność

 

Wymagania pożądane w zakresie:

Wykształcenie -  zawodowe,

Staż pracy -  jeden rok.

 

Warunki pracy

Praca fizyczna lekka, na terenie całego komisariatu. Praca na wysokości do 3 metrów.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- podanie o pracę i życiorys zawodowy,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
  rekrutacji.

- oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo 

  popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.

 

Dokumenty należy składać do Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku 

pod adresem :  Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

 ul. Pl. Chopina 2 
57-300 Kłodzko

za pośrednictwem Komendanta Komisariatu Policji w Kudowie Zdroju

 

Inne informacje:



Proponowane wynagrodzenie miesięczne –   700,00 zł. brutto miesięcznie + dodatek stażowy.

 

 

Agnieszka Michalska                                                                                                            Komendant
Powiatowy Policji

Zespół Kadr Szkolenia i Prezydialny                                                                                    w Kłodzku

KPP w Kłodzku                                                                                                           podinsp. Rafał Siczek

Telefon kontaktowy:

478752236
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