
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Leśna 17 

24-100 Puławy 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko Konserwator w wymiarze ½ etatu 

 

I. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: 

Niezbędne: 

 obywatelstwo polskie, 

 pełna zdolność do czynności prawnych, 

 brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

 wykształcenie co najmniej średnie, 

 staż pracy minimum  3 lata udokumentowany świadectwami pracy, 
 

Dodatkowe: 

 solidność, dokładność, 

 dobry stan zdrowia, 

 zdolności organizacyjne, 

 samodzielność w podejmowaniu decyzji,  

 odpowiedzialność,  

 systematyczność,  

 komunikatywność,  

 zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków, 

 mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności. 
 

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku  

 drobne naprawy, montaż mebli, koszenie trawy na terenie obiektów należących do MOPS, 

 drobne prace remontowo-budowlane, 

 nadzór nad pracami porządkowymi i remontowymi wykonywanymi w budynkach 

i ogrodach MOPS (również w ramach prac społecznie użytecznych, programów 

oddłużeniowych i in.), 

 nadzór nad terminami przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego 

budynków należących do MOPS, uczestniczenie w kontrolach okresowych stanu 

technicznego budynków, prowadzenie książek obiektów, 

 przedkładanie wniosków w zakresie napraw i remontów budynków należących do MOPS, 

 współuczestniczenie w odbiorach robót budowlanych, wykonywanych zgodnie z zawartymi 

umowami, 

 kontrola zabezpieczeń przed kradzieżą i włamaniem, pożarem,  

 zgłaszanie awarii do firm zajmujących się ich usuwaniem i nadzorowanie prac, 
 

III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku. 

 wymiar czasu pracy – 1/2 etatu, 

 budynek nie posiada windy. 



 

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. 

V. Wymagane dokumenty: 

1. list motywacyjny, 

2. cv z opisem przebiegu pracy zawodowej, 

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony 

mops.pulawy.pl), 

4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy (do pobrania ze strony 

mops.pulawy.pl), 

5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

6. oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta 

z pełni praw publicznych, 

7. poświadczona za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopia świadectwa 

ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

8. poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata świadectwa pracy 

i/lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, 

9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach i in. 

 

VI. Dodatkowe informacje: 

 Przewidywana data zatrudnienia –  sierpień 2019. 

 Rodzaj umowy – umowa o pracę na czas określony. 

 Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu. 

 Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV i oświadczenia) powinny być 
opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. 

 Osoby spełniające wymagania niezbędne zostaną telefonicznie zaproszone na rozmowę 
kwalifikacyjną. 

 Dokumenty aplikacyjne złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. 

 Bliższych informacji udziela Kierownik Działu Organizacyjno-Finansowego – Pani Agnieszka 
Kuflewska, tel. 81 458 62 02 

 

Oferty z dopiskiem  „Nabór na stanowisko Konserwator do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia” 

należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” ul. Leśna 17 – pokój nr 

27, do dnia 26 lipca 2019 r. do godziny 14.00. 


