
Dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego  
w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko: starszy dozorca. 

 
A. Wymagania formalne: 

 
1. obywatelstwo polskie, 
2. wykształcenie: podstawowe, zawodowe, średnie, 
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
4. niekaralność , 
5. dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku dozorcy.  
 
B. Wymagania dodatkowe: 

 
Pożądane cechy kandydata: 
1. uczciwość, 
2. punktualność, 
3. odpowiedzialność, 
4. gospodarność, 
5. umiejętności techniczne i remontowo-budowlane, umiejętności związane z obsługą 

urządzeń. 
 
C. Zakres obowiązków: 

 
1. Dopilnowanie bezpieczeństwa budynku szkolnego, magazynu warsztatów  

na zewnątrz, urządzeń szkolnych znajdujących się na terenie przynależnym  
do szkoły. 

2. Dopilnowanie mienia społecznego znajdującego się w budynku szkolnym  
i na terenie przynależnym do szkoły. 

3. Utrzymanie czystości wokół budynku szkolnego oraz przynależnych do niego 
chodników. 

4. Wykonywanie drobnych napraw w miarę potrzeb. 

 
D. Warunki pracy i płacy: 

 
1. wymiar czasu pracy: 0,7 etatu 
2. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych 

zatrudnionych w PSBiG oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.05.2018  
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2018 poz. 936), 
kategoria zaszeregowania III: wynagrodzenie zasadnicze 2250,00 (dla pełnego etatu)  
+ dodatek za wysługę lat + dodatek za godziny nocne. 

3. umowa o pracę na czas określony, z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony. 
4. rozpoczęcie zatrudnienia: 01.05.2019 r. 
 
E. Wymagane dokumenty: 

 
1. Podanie i życiorys (CV) 
2. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 
3. Aktualna informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego 
4. Podpisanie klauzuli informacyjnej dla kandydatów na pracowników szkoły 

 
F. Termin i miejsce składania dokumentów: 

 
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły w terminie  
od 24.04.2019 do 26.04.2019 w godzinach 7,30 – 15,30. Koperta z dokumentami powinna 
posiadać adnotację „Nabór – starszy dozorca”. Z kandydatami spełniającymi wymagania oferty 
zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmów kwalifikacyjnych 
kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani telefonicznie. 

 


