
Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze DPS w Łodzi ul.Przybyszewskiego 255/267 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – kierownik Działu Technicznego

Warunki pracy na stanowisku:
- wymiar czasu pracy: pełny etat, średnio 40 godzin tygodniowo 
- miejsce pracy : Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze DPS w Łodzi 
ul.Przybyszewskiego 255/267
- pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas  określony
Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
-organizowanie pracy działu i nadzór nad jej przebiegiem dla zapewnienia sprawności technicznej:
        -instalacji elektrycznej i oświetleniowej,
        -sieci wodociągowej i kanalizacji,
        -sieci centralnego ogrzewania, itp.
-prowadzenie dokumentacji warsztatowej:
         -rozliczenie zleceń zgłaszanych do wykonania,
        -sporządzenie zamówień na potrzebne materiały
-codzienne przydzielanie zadań pracownikom 
Wymagania niezbędne/konieczne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii 
Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego,przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a 
zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego 
realizacji i dokumentacji,
- wyrażenie zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych 
wykraczającychpoza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z 
naborem, na czas realizacji umowy o pracę,
- wykształcenie wyższe techniczne,budowlane lub elektryczne
- staż pracy: minimum 5 lat
 
Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie zawodowe 
-dodatkowe uprawnienia 
Oferta kandydata musi zawierać:
- list motywacyjny,
- oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk 
kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - dyplom ukończenia studiów
wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innych dokumentów potwierdzających 
posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w 
Oddziale Spraw Osobowych oryginał dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne 
dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o 
zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać
z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2016 r.poz. 902, z późn. zm.),



- oświadczenia (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta 
Łodzi):
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 
publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
- oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza 
wymóg ustawowy,a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb 
niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie 
danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach 
składanych w związku z naborem, na czas realizacji umowy o pracę, zgodnie z RODO,
- dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających 
obywatelstwa polskiego):
 certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na 
poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania
Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
 świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
 świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez 
Ministra Sprawiedliwości.
Oferta kandydata może zawierać:
- CV.
W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich 
tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń albo 
tłumacza przysięgłego. Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, 
nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata należy przesłać lub dostarczyć osobiście na 
adres:Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze DPS w Łodzi ul.Przybyszewskiego 255/267-Dział 
Kadr w celu przeprowadzenia procedury naboru w terminie do dnia: 19 października 2018 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Centrum (datę wpływu). 
Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


