
Dyrektor Mieiskiej l(rytej Ptywalni I(APRYw Pruszkowie
ogtasza nabór na stanowisko: kasjer

pełny etat

Wvmaqania l(onieczne:
. obwatelstwo polskie,

o pełna zdo|nośĆ do czynności prawnych oraz |(orzystanie z pełni praw pub|icznych,

. brak skazania prawomocnym wyrokiem sQdu za umyś|ne przestępstwo ścigane z osl(arżenia pub|icznego |ub umVślne

pŻestępstwo s|(arboWe'

. nieposzlakowanaopinia,

. Wykształcenie minimum średnie,

. obsługa komputera urzQdzeń peMeryjnych iurzędzeń biurowych'

o mile widziane doświadczenie na podobnym stanoW.sku

Wvmaeania dodatkowe:
. dyspozvcyjność
. umieiętność dobrei organizacii praty'

. komunikatywność'

. sumiennośĆ'
o odpowiedzialność'
. Wsol(a I(ultura osobista,

Place na w/w stanowisku obeimowała bedzie m. in.:

. obsługę kasowĘ indywidua|nych igrupowYch k|ientóW PłV\Ą/a|ni

o sporządzanie dziennvch raportóW kasowvch

. dokonwanie wpłat utargÓW dziennych do kasy głóWnej

. odpowiedzialność za: stari gotóWki W kasie, karnetv, kopeńy depozwowe, pasl(i basenowe itp.

Warunkipracv:

Mieisce pracv: praca W budynku Pływa|ni przy u|. Andrzeja 3 W Pruszkowie.

GodzinY Pracv: praca na dwie zmiany w godz. 6]o-.1430, 145-2215, system ciqgły . tj. równieź soboty, niedzie|e

i niektóre śWięta

stanowis|<o pracv: stanowis|(o pracy zwiqzane jest: z pracq przy |<omputerze (ponad połowa dziennego czasu

pi..v) * ponii.''lzeniach stałej pracy, ośWietIonej śWiatłem naturaInym i sztucznym z Wenty|acjq grawitacyjnq, z

przemieszczaniem się Wewnqtrz budynku (trzy kondygnacje), ' wymagajqce |(ontaktowania się z |(|ientami'

podmiotami zewnętrznYmi i innymi stanowi5|(ami

Wvmaeane dokumenW i oświadczenia:
o kwestionariusrosobowY'
. CV wraz z Listem Motwacyjnvm ,

. dokumenwpotwierdzającewykształcenie,

. oświadczenie o nie|<araIności - podpisane Wła5noręcznie

. ośWiadczenie o pełnej zdo|ności do czynności prawnych i |<orzystaniu z pełni praw pub|icznych - podpisane

własnoręcznie,
. do|(umenty potwierdzajqce poprzednie zatrudnienia (świadectwa pracy),

. do|(umenty potwierdzajqce kwa|ifikacje i umiejętności (u|<ończenie kursów, sz|<o|eń),
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. do|(umentvpotwierdzajqceposiadanieuprawnień,

. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych d|a celów re|(rutacji . podpisane

własnoręcznie'

Termin i mieisce składania dokumentów:
Do|(umenty na|eży składać do dnia 05.04.2018 r. do eodz. 15:00 w Miejskiej KMej PłWa|ni KAPRY W Prusz|<owie

u|, Andrzeja 3, w godzinach pracy biura tub przesyłkq na adres PłyWa|ni W zaklejonej t<opercie z dopiskiem NABÓR
(przy przesyłkach decyduje data wpływu)'
Ap|ikacje, które wpłynq po wyżej okreś|onym terminie nie będq rozpatryWane. Po upływie terminu złożenia
wymaganych dokumentóW, na 5tronie PływaIni zostaną ogłoszone Wyniki naboru'

Dodatkowe informacie:
Z kandvdatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacvjna. O terminie rozmowv kwalifikacyjnej l<andydaci

zostanq powiadomieni indywiduaInie.

złoż'onych i niewykorzYstanych W procesie re|(rutacji do|(umentóW PływaInia nie odsyła. |(andydat moźe je odebrać

po zakończeniu procesu rekrutacji' Nieodebrane dokumenty ap|ikacyjne osób nie zakwa|ifi|(owanvch zostanq

komisyjnie 2niszczone po upływie 1 miesiqca.

Preferowany termin rozpoczęcia pracy kwiecień, maj 2018

PłyWaInia zastrzega moż|iwość nie podpisania umowy z żadnym z kandydatów'

|nne informacje nie zamieszczone W dokumencie można uzys|<aĆ pod nrte|.2275952 55 w.5 wgodzinach prary

biu ra.

Informacja o wyniku naboru bęlzie umieszczona na stronie internetowej oraz na tab|icy informacyjnej w siedzibie
Miejskiej Krytej PłyWa|ni KAPRY W Pruszkowie, u|. Andrzeja 3
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