OFERTA PRACY LUB STAZU
Akademickie Biuro Karier PWSZ w GnieŹnie
mail: bk@pwsz_gniezno.edu.pl tel. (61) 424 29 _ 4Ż
Rodzai oferĘ

Staż

płatny / bezpłatny

tr

Nazwa firmy
ZŁoBEK MIEJSKI NR l w
WAGROWCI

I

Praca

dorywcza n

stała

Praca

B

Daue pracodawcv
Kod pocztowy

Adres
Ul,. s'l'ANlsł.AwA
MIKoł.AJCZYKA 25

62.r 00

Miasto

Osoba do kontaktu z Biurem

WĄGRoWIEC

Karier

Branża
JEDNosTKA BUDŻETowA

Fax.

e

DYREKTOR JUSTYNA
WAI,KOWIAK

Telefon
661 715 400

- mail

zlobek

1

falzlobekl.wagrowiec.eu

CharakterysĘka oferty
Nazwa stanowiska: PlEI,ĘGNIARKA
Liczba oferowanych mieisc: I
Rodzaj umowy: UMowA o PRACĘ NA cZAs oKREŚLoNY Z MoZLlWoŚClĄ PRZEDŁUŹENIA NA CZAS
NIEoKREŚLoNY
Wymiar czasu pracy: 1 ETAT
Miejsce: ŻŁoBEK MIF]JSKI NR l w wĄGRowcU. tJL. s. MIKoŁAJCZYKA 25,62_100 wĄcRowlF]c
prac\ stiu
Dokumenty aplikacyjne (jakie): LIsT MoTYWACYJNY. CV. KoPIE DoKUMENTÓW PoTWIERDZAJĄCYcH
WYKSZTAŁCENtl]. KWALIFIK_ĄCJE. S'tAŻ PRACY oRAZ PosIADĄNE UPRAWNlENIA
Termin składania aplikacii: 1 0.05.20 l 9
CharakterysĘka wykonywanej pracy: oPlEKA NAD DZIECMI

Wvmasania
Wykształcenie:

śrędńię mędyc7nę w ZawodŻię

magistrapielęgniarstw'połoŻnictwa
RzeczyDosDolitęi Po]skięi

pielęgniark'połoŻną licencjat pielęgniarstw'położnictwa lub Ę,tuł

oraz prawo w1,konywania zarvodu pielęgniarki lub połoŻnę.j na obszarze

Znaiomośćkomputęra: żnaiomośćobsługi komputęra w zakesie Microsoft ofTicę
Znajomość języków obcych (akich i wjakim Stopniu): NlE DoTYCZY
Inne (akie): oświadczenię o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korrystaniu z pełni praw publicznych:
oświadczenie o braku skazania prawomocnyrl wyrokiem za przeslępslwo umyślne; oświadczenię o stanie zdrowia
pozwalającym na zatrudnienie naproponowanym stanowisku; oświadczcnie o braku pozbau,ienią zawieszenia lub
ograniczęnia władry rodzicielskiej; oświadczenie o wypełnianiu obowiąZku alimentacyjnego' w przypadku' gdy taki
obowiązek został nałożony na podstawie Ę.tułu rvykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

oferta ważna do: 10.05.20 ]9
Data zgłoszenia ofeĘ : 26'04'Ż0 l 9
|irma wyraŹ" zgodę na pŻetwarzanic danych adreso*Ych w

Akademickim BiurŻe Karier Pwsz,

Gnieżnie (zgodnie

^w
z ustaivą o ochronie Danych Osobowych' tekstjednolity: Dz'U. 7 2002 r' Nr 10l.p(lz.926 7czfi.) oświadcza. Sc Żna przysłU8ujące Jcj
prawo wglądu i aktualjzacii danvch adresowych zawart}ch w kwcstionaJiusŻu oraŻ konlroli ich przctwarza1ihl*9ą{"_}lĆtłrst)R
dobrowolnie
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