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OFERTA PRACY DLA PRACOWNIKA PORZĄDKOWEGO
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy prowadzi nabór na stanowisko Pracownika
porządkowego do Czytelni i Wypożyczalni Naukowej nr VI, ul. ks. J. Chrościckiego 2, Warszawa.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 sprzątanie pomieszczeń czytelni, klatki schodowej do niej należącej oraz piwnicy wraz z
terenem wokół budynku,
 odkurzanie księgozbioru,
 inne prace porządkowe.
Wymagania:
 brak przeciwskazań do pracy fizycznej,
 dobra organizacja pracy,
 motywacja i chęć do pracy.
 mile widziane aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Wymiar zatrudnienia i umowa:
 3/4 etatu
 pierwsza umowa na okres próbny 3 miesiące,
 praca głównie w godzinach przedpołudniowych.
Wynagrodzenie:
 podstawa wynagrodzenia wynosi 2.100 zł;
 dodatek stażowy powyżej 5 lat pracy;
 premia.
Termin rozpoczęcia pracy: październik 2021 r.
Termin i sposób składania dokumentów:
 CV i list motywacyjny należy przesłać do 06.10.2021 r., na adres:
administracja@bpwlochy.waw.pl lub do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy, ul. Cienista 20 lok. 19, 02-439 Warszawa,
 Biblioteka telefonicznie lub e-mailem zaprosi na rozmowę wybranych kandydatów, którzy
spełniają postawione wymagania.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli do CV lub listu motywacyjnego:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w nadesłanym CV i liście
motywacyjnym, do celów postępowania rekrutacyjnego w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją o zasadach
przetwarzania danych osobowych.”
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,
ul. ks. J. Chrościckiego 2, 02-421 Warszawa,
e-mail: administracja@bpwlochy.waw.pl, telefon: 22 863-23-97, 863-61-73.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@bpwlochy.waw.pl .
Dane osobowe są przetwarzane do celów postępowania rekrutacyjnego na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą. Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie, ale nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody
może być złożone pisemnie lub pocztą elektroniczną.
Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dane będą przechowywane w celu
udokumentowania przebiegu postępowania na podstawie uzasadnionego prawnie interesu
Administratora, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przebiegiem
postępowania. Dane będą przechowywane do końca okresu przedawnienia takich roszczeń.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest warunkiem uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

