
Dyrektor  

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9  
im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi 

ogłasza nabór na wolne stanowisko  
 

KIEROWNIK GOSPODARCZY 
  

1. Nazwa jednostki: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji 
Edukacji Narodowej, 93-590 Łódź, al. Politechniki 38 

2. Tel/fax:042 684-39-75; e-mail: info@zsp9.pl 
3. Nazwa stanowiska: kierownik gospodarczy 

4. Wymiar czasu pracy: pełny 
5. Rodzaj umowy: umowa o pracę 

 
Wymagane kwalifikacje podstawowe: 

 Posiadanie obywatelstwa polskiego 
 Posiadanie wykształcenia minimum średniego i co najmniej 5-letniego stażu 

pracy, preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne  

 Zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych 
 Niekaralność  za przestępstwa popełnione umyślnie 

 Nieposiadanie przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku  

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem: 

 Znajomość podstawowych przepisów prawnych dotyczących prac 
administracyjno – gospodarczych, zaopatrzeniowych, konserwacyjnych, 
remontowych oraz z zakresu dyscypliny pracy podległych pracowników 

obsługi szkoły 
 Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, systematyczność, 

rzetelność, dobra organizacja pracy  i  komunikatywność, gotowość do 
stałego podnoszenia kwalifikacji 

 Biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych 
 Wysoka kultura osobista 
 Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w szkole 

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

Kierownik gospodarczy podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły, do jego zadań 
należy organizowanie, kierowanie i kontrolowanie działalności szkoły w zakresie 
administracyjno – gospodarczym, a w szczególności: 

 utrzymanie budynków szkoły i wszystkich jego instalacji, wyposażenia 

w pełnej sprawności do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem 
 zabezpieczenie, wykorzystanie i należyta konserwacja składników majątku 

szkoły 
 zabezpieczenie właściwych warunków sanitarnych i zdrowotnych oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły 
 zarządzanie pracą pracowników obsługi 
 wykonywanie zarządzeń i doraźnych poleceń zleconych przez dyrektora, 

wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły. 

mailto:info@zsp9.pl


Wymagane dokumenty: 

 CV ze zdjęciem 
 List motywacyjny 
 Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

o treści: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach 

aplikacyjnych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, al. Politechniki 
38, 93-590 Łódź, w celu realizacji procesu rekrutacji”. 

  

Miejsce i termin składania ofert: 

 Dokumenty w zamkniętych kopertach opatrzone imieniem i nazwiskiem 
kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko kierownika 

gospodarczego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi” należy 
składać w sekretariacie dyrektora (pokój nr 7)  w terminie do dnia 20 
czerwca 2018r. do godz. 14.00 lub przesłać elektronicznie na adres 

info@zsp9.pl. 
 Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

 Wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych odbędzie się w dniu 21 
czerwca 2018r. o godz. 12.00.   

 Rozmowy kwalifikacyjne odbędą  się w ciągu 7 dni po wyborze kandydatów.   

Dokumenty kandydata wybranego w naborze zatrudnionego w ZSP nr 9 w Łodzi 

zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów 
będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres 1 miesiąca od dnia 

upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą 
mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem. 
Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru 

nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.  

 

Henryka Michalska 

   Dyrektor ZSP nr 9 w Łodzi 


