Brzeszcze, dnia 23.10.2020 r.

OGŁOSZENIE
DYREKTOR OŚRODKA KULTURY W BRZESZCZACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:
PRACOWNIK TECHNICZNY - ELEKTRYK W OŚRODKU KULTURY W BRZESZCZACH

Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko:
1. Wymagania niezbędne:
a)
b)
c)
d)

Wykształcenie: min. zawodowe - elektryczne
Prawo jazdy kat. B
Doświadczenie zawodowe: min 5 lat w zakresie swojej specjalności
Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji
i sieci do 1kV

2. Wymagania dodatkowe:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

umiejętność czytania schematów elektrycznych, dokumentacji elektrycznej,
umiejętność zdiagnozowania usterki,
umiejętność skutecznego komunikowania się,
umiejętność organizowania pracy własnej,
samodzielność w działaniu,
wykazywanie własnej inicjatywy i zaangażowania,
dyspozycyjność,
cechy osobowości: sumienność, uczciwość, odpowiedzialność

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to m. in.:
1. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt, stan techniczny i gotowość eksploatacyjną urządzeń
elektrycznych.
2. Bieżąca obsługa instalacji elektrycznych.
3. Usuwanie bieżących awarii, usterek, pod kątem elektrycznym w siedzibie oraz podległych
Ośrodkowi obiektach.
4. Pomoc przy organizacji prac gospodarczych.
5. Pomoc przy organizacji przedsięwzięć plenerowych.
6. Bieżące zgłaszanie poważniejszych usterek wymagających wezwania serwisów specjalistycznych.
7. Bieżące zgłaszanie konieczności zakupu części zamiennych, materiałów technicznych i podzespołów
do wymiany.
8. Systematyczne czyszczenie po skończonej pracy używanego sprzętu.
9. Współdziałanie z innymi działami i placówkami Ośrodka Kultury.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Miejsce świadczenia pracy – Ośrodek Kultury w Brzeszczach ul. Narutowicza 1
2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/2 etatu.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny
2. Curriculum Vitae
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( załącznik nr 1).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Ośrodka Kultury w Brzeszczach, ul.
Narutowicza 1 lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Kultury w Brzeszczach, ul. Narutowicza 1,
32-620 Brzeszcze z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik techniczny - elektryk”.
Dokumenty przyjmowane będą w terminie do dnia 20.11.2020 r. do godz. 14.00
W przypadku składania oferty za pomocą poczty liczy się data stempla pocztowego.
Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do następnego etapu zostaną zawiadomieni o terminie
przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

