
IV. WYMAGANIA ZWIJ\ZANE ZE ST ANOWISKIEM PRACY: 
Niezbydne: 

• wyksztalcenie: podstawowe 
• pozostale wymagania niezbedne: 

o sprawnosc fizyczna do wykonywania zadan zwiazanych m.in. myciem okien, 
O dokladnosc, 
O odpowiedzialnosc, 

III. WARUNKI PRACY: 
• praca fizyczna w wymiarze 40 godz. tygodniowo, 8 godz. dziennie, 
• j edna zmiana, 
• praca w budynku szkoly ( budynek posiada 4 kondygnacje), nie posiada windy oraz 

nie jest przystosowany do przemieszczania sie os6b niepelnosprawnych. 

• sprzatanie pornieszczen znajdujacych sie w obiekcie oraz terenu przed budynkiem 
biura; 

• zamiatanie przydzielonego rejonu /w przypadku wykladzin odkurzanie; 
• scieranie kurzu z mebli biurowych, parapet6w, sprzetow i urzadzen biurowych; 
• wycieranie stolik6w uczniowskich, stolu nauczyciela, krzesel, usuwanie roznego 

rodzaju napis6w pozostawionych przez uczni6w; 
• zmywanie tablic do pisania w salach lekcyjnych; 
• uzupelnienie kredy i ewentualnie gabki do scierania tablicy; 
• utrzymywanie w czystosci pornieszczen higieniczno-sanitarnych oraz toalet 

z umywalkami miedzy innymi poprzez dbalosc o og61ny wyglad pomieszczen oraz 
mycie posadzek i scian, mycie i dezynfekcja urzadzen sanitamych i armatury; 

• wyposazanie pomieszczen sanitarnych w niezbedne srodki higieny; 
• usuwanie zgromadzonych odpadk6w i oproznianie koszy na smieci - wynoszenie 

smieci do smietnika; 
• okresowe mycie okien; 
• uzywanie narzedzi i srodkow czystosci (myjacych i dezynfekujacych) zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz sposobem stosowania; 
• dbanie o powierzone narzedzia do pracy poprzez odpowiednie ich czyszczenie 

przechowywanie; 
• dokladne zamkniecie okien w salach lekcyjnych i na korytarzach, zgaszenie swiatla; 
• 5 minut po kazdym dzwonku na lekcje obejscie wszystkich korytarzy i lazienek oraz 

sprzatniecie wszelkich pozostalych po przerwie srnieci; 
• podlewanie i pielegnowanie kwiat6w. 
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ZESPOL SZKOL ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH 
WWARSZAWIE 

ul. gen. Zajaczka 7, 01-518 Warszawa 

poszukuje kandydatow na stanowisko: sprzataczka. 
I. WYMIAR I OK.RES ZATRUDNIENIA: 

• wymiar zatrudnienia - pelny etat. 
• okres zatrudnienia - na okres pr6bny od 01.10.2021 r. 
• rodzaj umowy - umowa o prace. 

II. ZAK.RES WYKONYWANYCHOBOWI}\ZKOW: 



ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
Zespol Szkol Elektronicznych i Licealnych, ul. Gen. J. Zajaczka 7, 01-518 Warszawa 
telefon: 22 829 12 23 mail: zseil@zseil.edu.pl 

Zgodnie z art. 13 ust.l -2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (VE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46. WE (og6lnego rozporzqdzenia o ochronie 
danych) - dalej zwane RODO 

DYREKTOR 
Zespolu Szht 

Elektronicznych i Lice,lnycl-i 

~:w~ 

Wybranych kandydat6w o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej 
poinformuj emy telefonicznie. 

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie musza bye sporzadzone w jezyku polskim w formie 
umozliwiajacej ich odczytanie. Aplikacje niekompletne lub zlozone po terminie nie beda 

rozpatrywane. 

Termin skladania aplikacji uplywa w dniu 28 wrzesnia 2021 r. 

V. WYMAGANE DOKUMENTY I OSWIADCZENIA: 
• CV ( ze zdjeciem), 
• oswiadczenie kandydata o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

cel6w rekrutacji, 

VI.TERMINI MIEJSCE SKLADANIA DOKUMENTOW: 
Dokumenty aplikacyjne rnozna skladac: 

1. osobiscie pod adresem: 
Zesp6l Szk6l Elektronicznych i Licealnych 
ul. gen. Zaj aczka 7, 01-518 W arszawa 
pok. 20 

2. droga elektroniczna na adres: kadry@zseil.edu.pl 

ZSEiL.110. 7 .2021 


