
Ogłoszenie o naborze na stanowisko        
palacz c.o. – 2 etaty 

w Szkole Podstawowej z Oddziałami 
Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu      

w Rybniku 
  

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PALACZA C.O. 

  

1. Nazwa i adres jednostki: 

  

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu  
w Rybniku 

Ul. Sportowa 52 

44-273 Rybnik 

  

2. Stanowiska pracy: palacz c.o  
 
 

3. Wymagania niezbędne: 

 wykształcenie minimum podstawowe 

 mile widziane doświadczenie, 
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, 
 nieposzlakowana opinia, 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku palacza c.o.: 
 

 palenie w kotłach, 
 rąbanie drewna,  
 zrzucanie węgla, 
 czyszczenie piecy, 
 dbanie o porządek w kotłowni. 

 

5. Warunki pracy: 

 wymiar czasu pracy: dwa razy 1 etat, 
 zatrudnienie: Umowa na czas określony od 15.10.2019 do 15.04.2020 

 termin rozpoczęcia pracy: 15.10.2019r. 

  



6. Wymagane dokumenty: 

  (CV) - koniecznie numer telefonu do kontaktu , 
 kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - Załącznik 

nr 1 do ogłoszenia 

 świadectwo kwalifikacji -  kurs palcza c.o 

 oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  
o ochronie danych osobowych. 

  

Dokumenty przekładane w formie kopii winny być potwierdzone przez 
kandydata klauzulą  ,, za zgodność z oryginałem ''. 

  

7. Termin i miejsce składania dokumentów: 

 Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym 
terminie do 15.09.2019r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w sekretariacie Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu  
w Rybniku  a także można przesłać pocztą na adres (decyduje data nadania  
w urzędzie pocztowym): Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 
23 im. Górniczego Stanu w Rybniku, ul. Sportowa 52, 44-273 Rybnik lub mailem 
na adres: gimrybnik@poczta.onet.pl 

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: 
„Dotyczy zatrudnienia na stanowisko palacz. 

  

8. Inne informacje 

 O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci będą 
poinformowani telefonicznie. 

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 4259715 
 

                                                                                                         

 

 

 DYREKTOR SZKOŁY  

mgr Sylwia Benauer 

  

 


