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Numer sprawy: PP1.210.1.2020
Data publikacji ogloszenia: 03.03.2020 r.

Ternin skladania ofeft: do 12.03.2020 r.
1.

Wymagania niezbgdne:

a) pelna zdolnoSd do czynnosci puwnych oraz kozystanie z pelni praw publicznych,

b) brak

skazania prawomocnym wyrckiem s4du za nieumyslne przestgpstwo icigane

publ jcznego Iub umyilme puestgpstwo skarbow€,
c) oblvatelstwo polskie,
d) wyksztalceDie :ninimum 6r€dnie,
e) starz pracy minimum I rok na stanowisku kasjer, sprzedawca,
1) obsluga kasy fiskalnej,
g) biegla obsluga komputera,
h) *ysoka kultufa osobista, komunikatywno(i, Eetelnoi6, umiejQtnoSci pracy w zespole

dodrtkowel

a) obsluga urz4dzeti biurowych,
b) doswiadczenie w pracy o podobnym chamkterze,
c) podstawowa wiedza z zakresu rcchunkowoscr,

d) umi€jgtno6d rozwiqzywania naglych problem6w,

3. Zakres wykon).wanych

1.

2.

L

4.
5.
6.
7.
8.

zadai na stanowisku:

obshrga kasy biletowej oraz Systemu
obsluga kas fiskalnych,
biez4ce rozliczenie utargu kasowego,

ObshgiKlienta,

sporz4dzanie raport6w dobowych i miesigcznych,

odpowiedzialnosi mateialna za sprzedaz,
przygotow)'wanie got6wki do konwoju wartosci pieni?znycb,
udzielanie szczeg6lowych i wyczerpujqcych infomacji dotycz4cych us{ug i cennika,
wykonywanie innych czynnolci zleconych przez Dyrcktora i Gl6wnego Ksiggowego,
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oskarzenia

i radzenia sobie ze

stresem,

2. Wym*gania

z

4. Wymagane

dokumen8:

4.1 list mot)'wacyjny - opatrzony

.

\,r':lasnorpcznym podpisem,

4.2. iciorys (CV) - opatrzony wlasnorgczn)rn podpisem,
4.3 . potwierdzone za zgodnosC z oryginalem kserokopie dokument6w:
a) potwierdzajqcych posiadane raksztalcenie,
b) Swiadectw pracy dokumentujqcych wymagany staz pracy (lub zadwiadczenie o zatrudnieniu
w przypadku kontynuacji zatrudnienia),
c) potwierdzaj4cych ob)'watelstwo polskie i ukofczenie 18 roku zycia,
d) potwierdzajqcych posiadanie dodatkowych kwalifi kacji,
4.4. podpisane odrgcznie ojwiadczenie kandydata o niekaralnoici za umySlne przestgpstwo dcigane
z oskadenia publicznego lub za rmyilne pzestgpstwo skarbowe - wg wzotn - Zar4czntk I,
4.5. podpisane odrgcznie oiwiadczenie o zdolnosci do czynnoici prawnych omz koEystaniu z pehli pmw
publicznych- wg wzoru - Zal4cznik2,
4.6. kwestionariusz osobowy dla os6b ubiega.j4cych sig o zatrudnienie zgodnie z wzorcm stanowiacyn
zdr4cznik do rozpou4dzenia Ministra Rodziny, Pracy iPolityki Spolecznej z 10 grudnia 2018 r, w
sprawie dokumentacji praco'rnticzej (Dz.U 22018 t. po2.2369). \'tgwzors - Zalqcznik3,
4.7. podpisany Obowiqzek Informacyjny o przetlvarzaniu danych osobowych \'r' Pl]'walni Powiatowej
w Rykach w celu rekrutacji i zatrudniania -wg wzorn - ZTl4cznik 4
4.8. dokumenty aplikacyjne, w kt6rych umieszcz4 Pafstwo dane osobowe wykraczaj4ce poza zakres
okrcSlony w art. 22'$ 1 Kodeksu pracy powinny byi opatrzone podpisanym odwiadczeniem:
,,Wyrazam zgodg na pzetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla celu
realizacji procesu rekrutacji Pl]'walni Powiatowej w Rykach zgodnie z ustarrr'4 z dnia 10 maja2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r poz.1000 z p6Zn. zm.)".

5.Informacj€ o warunkach pracy:
1. miejsce pracy: Pl).walnia Powiatowa w Rykach, 08-500

Ryki, ul. Janiszewska 2,

2. wymiar czasu pracy: pelny etat (40 godzin tygodnio\'r'o),
3 . charakter pmcy: praca biurowa
6.

Wskainik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych:

W miesi4cu lurym 2020 r. wskaznik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w Pl1'lvalni Powiatowej w Rykach
w rozumi€niu pEepis6w o rehabilitacji zawodowej ispolecznej olaz zatudnieniu os6b niepelnosprawnych,
wyni6sl ponizej 6%.
7. Miejsce sldadania dokument6w:

Wylagane dokumenty aplikacyjne naleiry pzesyla6 poczt4 na adres: Plywalnia Powiatovr'a w Rykach,
08 500 Ryki, ul. Wycz6lkowskiego 10A lok. 109 lub sklada6 osobidcie pod ww. adresem w terminie do dnia
13.03.2020 r do godz. 15:00, w zamkrigrych kopeftach z adnotacilt ,,Nab6r na stanowisko Kasjer Pbwalnia Powiatorra w R kach".
Aplikacje, k6re wplyne do Pl)walni Powiatowej w Rykach po wyzej okreslonym teminie, jak r6\tniez nie
spelniaj4ce wymog6w fomalnych nie b9d4 rozpatr]5vane, a osoby kt6lych ofefty zostan4 odrzucone, nie
bgdq powiadamiane.

Informacja o w),niku naboru bgdzie umieszczona w Biul€t).nie Informacji Publicznei (BIP) na stronie
intemetowej Plywalni Powiatowej w Rykach oraz w siedzibie Pltrr'alni Powiatowej w Rykach, 08-500 Ryki,
tll. Wycz6lkowskiego 10A lok. 109.

z

zal4cznikami s4 umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (BlP)
na stronie internetowej Pl''\,valni Powiatowejv Rykach: pl1'walniarycka.pl

wszelkie informacje wnz

8. Pozostal€ informacje dotycz4ce

naborui

'Warunki€m zatrudnienia kandydata bQdzie przedstawienie informacii o ni€karalnosci za
przedstgpstwo popelnion€ umySlnie z Kraiowego Rej€slru Karnego. Pracododawca zastEega sobie
moZliwo36 zawarcia pierwszej umo*A o pracA na miesigczny okFes pr6bny.

etapu zostanie nawi4zany kontakt telefoniczny lub za
posrednictwem poczty elektronicznej w celu ustalenia terminu rozlowy kwalihkacyjnej lub/i testu z zakresu
znajmo(ci obslugi kasy fiskalnej, komputera i wiedzy podstawowej dotycz4cej sprzedazy
Dokumenty aplikacyjne po zakofczon)m naborze bgdzie mozna odebrad w siedzibie Pll'lvalni Powiatowej w
Rykach, ul. wycz6kowskiego 10A lok. 109 w ci4gu 15 dni roboczych od dnia zakofczenia naboru (za
zakoficzenie naboru uwaza sig datg zamieszczenia informacji o *yniku naboru).

Z Kandydatami zakwalifikowanyrni do drugiego

lnformacja

o wyniku naboru bgdzie unieszczona w Biulet),itie lnformacji Publicznej (BIP)

na stronie

internetowej Pl,,walni Powjatowej w Rykach oraz w siedzibie Plywalni lowiatowej w Rykach, 08- 500 Ryki,

ul. WyczolLowskiego

l0A lok. l0q.

Wszelkie informacje wraz z zalqcznikami sqwnieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
na stronie intemetowej Pb'walni Powiatowej ,rr' Rykach.

Z powajaniem
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