
Ogłoszenie o naborze na stanowisko  

KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO  

 

Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych 

im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik gospodarczy  

 

 

1. Przedmiot naboru: 

 

1. Stanowisko: Kierownik gospodarczy  

2. Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego           

w Częstochowie, ul. Jasnogórska 17 i 30, 42-200 Częstochowa  

3. Okres zatrudnienia: od czerwca 2019 r. na okres próbny (3-miesiące),   

  z możliwością przedłużenia umowy 

4. Wynagrodzenie: 3500 zł brutto 

5. Wymiar czasu pracy: 1 etat 

6. Postawa zatrudnienia: umowa o pracę  

2. Wymagania niezbędne: 

 posiada obywatelstwo polskie, 

 ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 

 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 

 nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie, 

 wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej efektywne wykonywanie zadań na 

stanowisku, preferowane kierunki: administracja, ekonomia, zarządzanie 

 znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, 

prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów oświatowych w 

szczególności w zakresie bhp w szkołach i placówkach oświatowych, 

 biegła obsługa komputera (znajomość programów Microsoft Exel, Word, korzystanie z sieci 

Internet, poczty elektronicznej), kserokopiarki 

3. Wymagania dodatkowe: 

 umiejętność zarządzania zespołem pracowników, 

 dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, 

 komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność i kreatywność 

 

 



4. Ogólny zakres obowiązków:  

 prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoły, 

 utrzymywanie  terenu,  budynków i  mienia  w  należytym  stanie  techniczno-

eksploatacyjnym i w należytej czystości, 

 prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami ksiąg obiektu budowlanego, 

 dbanie o zapewnienie odpowiednich warunków ppoż.i bhp, 

 organizacja  remontów  bieżących  (poszukiwanie  wykonawców,  przygotowywanie  umów, 

nadzór nad realizacją) 

 przestrzeganie dyscypliny budżetowej, 

 organizowanie i nadzorowanie zabezpieczenia mienia szkoły oraz ochrony administrowanych 

budynków i terenu, 

 organizowanie i nadzorowanie pracy personelu techniczno-konserwatorskiego, 

 planowanie, zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymywania  budynku i terenów 

zielonych w dobrym stanie techniczno-eksploatacyjnym, 

 realizacja zakupów wyposażenia szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora, 

 organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych w budynku i na terenach zielonych szkoły, 

 zlecenie  prac  o  charakterze  usługowym  (usług  transportu, oszklenia,  serwisu  urządzeń, 

wykonania ekspertyz, wykonanie audytu, robót remontowo –budowlanych, itp.) 

 prowadzenie  analizy  wydatków  za  dostawę   mediów,  zlecane  usługi,  zakupy  środków i 

materiałów do utrzymywania czystości, zakupy materiałów eksploatacyjnych itp., 

 prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i terenów przyległych oraz 

infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb w zakresie konserwacji i koniecznych 

remontów, 

 przygotowanie  materiałów  i  warunków  konkursowych,  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy, 

 udział w pracach komisji konkursowej i przetargowej, 

 prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych, 

 udział w pracach komisji odbioru częściowego i końcowego inwestycji i prac remontowych, 

 organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej 

 kontrola procesu realizacji inwestycji i remontów, 

 prowadzenie rozliczeń z użytkownikami wynajmującymi pomieszczenia szkolne, 

 prowadzenie prac związanych z przekazaniem pomieszczeń nowym użytkownikom, 

 sporządzanie harmonogramów dyżurów dla pracowników obsługi, 

 uczestniczenie w rozruchu urządzeń i instalacji, 

 odbiór  i  porządkowanie  dokumentacji  dotyczącej  zakupów,  dostaw,  zakończenia  

inwestycji i prac remontowych, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych, 

 planowanie  oraz  zakup  maszyn  i  sprzętu  do utrzymywania  budynków  i  infrastruktury 

(kosiarki, maszyny czyszczące, itp.) 

 dokonywanie kontroli wewnętrznej, 

 nadzór nad gospodarką odpadami (utylizacja i ochrona środowiska). 

5. Wymagane dokumenty: 

1. Podanie o pracę.  

2. Curriculum Vitae z opisem przebiegu pracy zawodowej. 



3. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. 

4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych do celów rekrutacji. 

5. Opinie, referencje, świadectwa pracy (kserokopia). 

6. Termin i miejsce składania dokumentów: 

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Zespołu Szkół 

Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie, ul. Jasnogórska 17                                                   

w nieprzekraczalnym terminie do 24.05.2019 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem                       

i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem 

„Nabór na stanowisko kierownika gospodarczego” lub przesyłką pocztową. W przypadku 

przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego. 

2. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą 

rozpatrywane. 

3. Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną. 

 

7. Uwagi końcowe: 

1. Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Dyrektora Zespołu Szkół 

Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie. 

2. W wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania 

formalne określone w ogłoszeniu. 

3. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

4. Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, 

zostaną zniszczone. 

 


