
Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury w Tułowicach

UL. Świerczewskiego 8 ; 49-130 Tułowice

Ogłasza nabór otwarty i konkurencyjny kandydatów na wolne stanowisko sprzątaczki w 
ośrodku kultury 

1. Określenie stanowiska pracy: 

1) sprzątaczka 

2) wymiar czasu pracy – 1 etat 

3) rodzaj umowy -umowa o pracę na trzymiesięczny okres próbny z możliwością 
zatrudnienia na czas nieokreślony 

2. Wymagania niezbędne: 

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 

niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe 

obywatelstwo polskie 

doświadczenie w w/w charakterze pracy 

3. Wymagania dodatkowe: 

solidność w wykonywanych czynnościach, komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, 
umiejętność pracy w zespole, łatwość 

nawiązywania kontaktów, odporność na stres. 

4. Przewidywany zakres wykonywanych zadań: 

I.Ogólny zakres obowiązków
- sumienne i rzetelne wykonywanie powierzonych czynności zgodnie z 

regulaminem organizacyjnym,
- niezwłoczne zawiadomienie bezpośredniego przełożonego o zauważonych 

nieprawidłowościach przy wykonywaniu swych obowiązków,
- stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo we wszelkiego 

rodzaju formach szkolenia,
- przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
- przestrzeganie regulaminu pracy,
- przestrzeganie postanowień ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883)

II. Szczegółowy zakres obowiązków
• z zakresu pracownika gospodarczego 
- pielęgnacja roślin na skwerkach TOK (podlewanie, plewienie),
- utrzymanie czystości w całym budynku ośrodka kultury i sali widowiskowej 

(pomieszczenia biurowe, sale wykładowe, korytarze, pomieszczenia sanitarne 



ok. 800 m²) w tym: odkurzanie, wycieranie na mokro powierzchni nie pokrytej 
wykładziną dywanową, usuwanie kurzu z umeblowań znajdujących się w 
pomieszczeniach zamkniętych i na korytarzach,

- opróżnianie koszy na śmieci,
- okresowe mycie okien 90 sztuk, drzwi 38 szt i pastowanie powierzchni nie 

pokrytych wykładzinami dywanowymi,
- sprzątanie pomieszczeń sanitarnych ( umywalki, muszle, sedesy i inne 

urządzenia sanitarne),
- wietrzenie wszystkich pomieszczeń podczas sprzątania,
- pranie i prasowanie bielizny stołowej,
- logistyczne przygotowanie imprez organizowanych przez TOK,
- obsługa uczestników imprez, pobieranie opłat za uczestnictwo w zajęciach i 

innych imprezach organizowanych przez TOK oraz za usługi świadczone przez 
TOK,

- rozliczenie się z wyżej pobranych  środków finansowych w kasie,
- wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych
- magazyn naczyń i galanterii stołowej i kuchennej

• z zakresu konserwatora strojów
- kompletowanie i przegląd strojów zespołów w garderobie,
- prowadzenie wypożyczalni strojów,
- drobne naprawy strojów   i   kostiumów,
- czyszczenie, pranie strojów w razie konieczności,
- utrzymywanie czystości i porządku w garderobie TOK,
- wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego,

III. Zakres uprawnień
- składanie wniosków do przełożonego w zakresie swojej działalności,

- żądanie od przełożonego niezbędnych materiałów do wykonywania pracy 
zgodnie z zakresem obowiązków,

- uprawnienia wynikające z Kodeksu pracy.

IV. Zakres odpowiedzialności
- ponoszenie odpowiedzialności służbowej za rzetelne i należyte wykonywanie 

obowiązków wynikających z niniejszego zakresu obowiązków, uprawnień 
i odpowiedzialności, w szczególności za:
- jakość i terminowość wykonywanej pracy na stanowisku pracy,

- dyscyplinę pracy,

- dbałość o mienie, ład i porządek oraz estetykę w miejscu pracy,

- przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.

-      rozliczenie się z pobranych  środków finansowych w kasie,

5. Wymagane dokumenty: 

• list motywacyjny, 



• życiorys -CV, 

• kwestionariusz osobowy dla  osoby ubiegającej  się o zatrudnienie,

• dokumenty potwierdzające  wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia, 

• inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 

• oświadczenie o nie karalności za przestępstwa popełnione umyślnie

• zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy

6. Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów: 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w księgowości Tułowickiego Ośrodka 
Kultury  w Tułowicach lub przesłać  na adres TOK, ul. Świerczewskiego 8, 49-130 Tułowice 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem : “Nabór na stanowisko sprzątaczki“ do dnia 8 września 
2014 r. do godz. 11.00 (decyduje data wpływu do TOK-u). Aplikacje, które wpłyną po wyżej 
określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne umieszczona będzie na stronie 
internetowej BlP TOK . Dyrektor TOK w Tułowicach telefonicznie zaprosi kandydatów 
wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne. Informacja o wyniku naboru 
umieszczona będzie na stronie internetowej BlP. Dokumenty pozostałych kandydatów będą 
przechowywane w księgowości TOK w Tułowicach przez okres 3 miesięcy od dnia 
upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli 
dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. TOK nie odsyła 
dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o 
wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie 
zniszczone. 

Dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „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 ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 22 marca 
1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2006 Nr 170 , poz. 1218 z późn. zm.) 
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