
Politechnika Świętokrzyska

zatrudni pracownika 

na stanowisko 

starszego portiera 

1. Od kandydatów oczekujemy:
 Umiejętności obsługi komputera i urządzeń elektronicznych,
 Wysokiej kultury osobistej,
 Komunikatywności, rzetelności i zaangażowania w wykonywaniu obowiązków,
 Umiejętności pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej,
 Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. 

2. Zadania:
 Pełnienie dyżurów w dniach i godzinach określonych w harmonogramie pracy,
 Obsługa portierni i szatni, 
 Obsługa systemu sygnalizacji pożarowej,
 Obsługa alarmu antywłamaniowego,
 Stałe utrzymanie porządku w pomieszczeniu portierni – szatni, w holu wejściowym oraz

przed budynkiem,
 Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego

3. Wymagane dokumenty:
List  motywacyjny,  CV oraz  zgodę na przetwarzanie  danych  osobowych wg załącznika  nr  1  do
ogłoszenia  należy  złożyć  w zamkniętych  kopertach  w terminie  do dnia  02.07.2021  r. w biurze
Kanclerza pok. nr 31  budynek D lub przesłać na adres: 

Politechnika Świętokrzyska
Biuro Kanclerza

Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

Wybrani  Kandydaci  zostaną  zaproszeni  na  rozmowę kwalifikacyjną,  o  której  zostaną  powiadomieni
telefonicznie.



Załącznik nr 1 do Ogłoszenia  

Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji i zatrudnienia na
stanowisko starszego portiera w Dziale Administracyjno - Gospodarczym

Ja,  niżej  podpisany/a  ……………………………………………………………  wyrażam  zgodę  na
przetwarzanie  przez  Politechnikę  Świętokrzyską  moich  danych  osobowych  zawartych  w  złożonych
dokumentach dla potrzeb rekrutacji i zawarcia umowy o pracę zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679  z 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr
119, str. 1). Niniejsze oświadczenie dotyczy również zgody na przetwarzanie moich danych osobowych,
które nie są wymagane przepisami prawa, a które przedkładam dodatkowo i dobrowolnie. Jednocześnie
oświadczam,  że  przekazuję  moje  dane osobowe całkowicie  dobrowolnie.  Oświadczam ponadto,  że
zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości
ich poprawienia, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

………………………………………….. 

Data i podpis


