Ogłoszenie o naborze
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Drzonowie:
Specjalista ds. Produkcji i Zbytu
( nazwa stanowiska pracy )

wymiar etatu: 1 etat
na podstawie umowy o pracę.
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie min. średnie;
b) umiejętność prowadzenia działań promocyjno – marketingowych;
c) doświadczenie w pozyskiwaniu odbiorców dla oferowanych produktów
i usług;
d) osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne oraz za
przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego,
przeciwko
wiarygodności
dokumentów
lub
za przestępstwo karne skarbowe;
e) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych;
f) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym
stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku,
b) znajomość obsługi komputera,
c) umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy, podejmowania decyzji
i zdolności ponoszenia odpowiedzialności z tytułu podjętych decyzji,
d) rzetelność, dokładność, systematyczność, komunikatywność,
e) dyspozycyjność,
f) nieposzlakowana opinia,
g) znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
h) znajomość procedury przetargów publicznych
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) sprawdzanie materiałów na potrzeby działań produkcyjnych;
b) czuwanie nad jakością gotowych produktów;
c) kontrolowanie pracy na działach produkcyjnych;
d) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracownikami produkcji i w
razie nieobecności rzemieślników specjalistów pełnienie ich
zastępstwa;

e) pełnienie nadzoru nad pracą kierowców i instruktorów zawodu jako
osoby bezpośrednio przełożonej;
f) pozyskiwanie zleceń na produkty Zakładu Aktywności Zawodowej;
g) prowadzenie prawidłowej gospodarki magazynowej w systemie
elektronicznym;
h) kontrolowanie terminów realizowanych umów;
i) prowadzenie marketingu Zakładu;
j) naliczanie przepałów i rozliczanie kart drogowych;
k) prowadzenie ewidencji zakupionych i zużytych części zamiennych;
l) zlecanie wykonania napraw;
m) ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie;
n) wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego
przełożonego.
Oferowana płaca: 3.400,00 zł brutto
4. wymagane dokumenty:
-

życiorys (CV),

-

list motywacyjny,

-

odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-

kserokopie świadectw pracy,

-

kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

-

kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane
kwalifikacje i umiejętności, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej
pracy,

-

oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

-

oświadczenie kandydata, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo
umyślne,

-

oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym
stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Zakładu
Aktywności Zawodowej w Drzonowie lub pocztą na adres: Zakład Aktywności Zawodowej
w Drzonowie, Drzonowo 42, 86 -230 Lisewo z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko
pracy – Specjalista ds. Produkcji i Zbytu”, w terminie do dnia 9 sierpnia 2019r. do
godz.15.00. Aplikacje, które wpłyną do ZAZ Drzonowo po wyżej określonym terminie nie
będą rozpatrywane.
Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru
będzie

umieszczona

na

stronie

internetowej

Biuletynu

Informacji

Publicznej:

www.bip.lisewo.com oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lisewie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być
opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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)”.

Drzonowo, dnia 24.07.2019r.

Dyrektor ZAZ Drzonowo
( - ) mgr Katarzyna Lubańska

