
 

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu poszukuje kandydata  

na stanowisko sprzątaczki 

 
 

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu poszukuje pracownika na stanowisko sprzątaczki. 

 

Ogólny zakres zadań na stanowisku: bieżące sprzątanie pomieszczeń placówki, mycie okien, 

sprzątanie po remontach, współprzygotowanie sali widowiskowej placówki przed i po imprezach 

oświatowo - kulturalnych, otwieranie budynku, zamykanie placówki w razie usprawiedliwionej 

nieobecności innego pracownika, pełnienie dyżuru na korytarzach placówki w godzinach 

popołudniowych. 

 

Wymagania: wykształcenie co najmniej podstawowe; umiejętność posługiwania się sprzętem  

do sprzątania i środkami dezynfekcji; planowanie i organizacja pracy; odpowiedzialność; 

uczciwość; skrupulatność; dyspozycyjność. 

 

Dostępność stanowiska pracy dla OZN: stanowisko wymaga przemieszczania się pomiędzy 

kondygnacjami budynku (4 kondygnacje); budynek nie jest wyposażony w windę; brak możliwości 

zatrudnienia osoby mającej problemy z poruszaniem się. 

 

Miejsce pracy: Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu ul. Stalmacha 12 

Wymiar czasu pracy:1 etat. 

Termin rozpoczęcia pracy: 06 maja 2019 r. 

 

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie*, kserokopie 

dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy. 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu przy ulicy Stalmacha 12, do dnia 15 kwietnia 2019 r.  

Dokumenty złożone w ramach rekrutacji powinny być opatrzone klauzulą:   
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji na podstawie 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE.  

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury  

w Raciborzu z siedzibą w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12 oraz że moje dane osobowe zostaną usunięte miesiąc  

po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, jeśli moja kandydatura nie zostanie wybrana. 
 

*) wzór dokumentu załączony do ogłoszenia 



KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ  

O ZATRUDNIENIE 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko ……………………………………………………………………. 

 

2. Imiona rodziców……………………………………………………………………………... 

 

3. Data urodzenia …………………………………4. Obywatelstwo…………………………..  

 

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)……………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

6.Wykształcenie………………………………………………………………………………… 

 

nazwa szkoły i rok jej ukończenia……………………………………………………………… 

 

zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Wykształcenie uzupełniające (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data  

 

rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)…………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia  

 

Okres od-do Nazwa pracodawcy Stanowisko 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 



9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania  (np. stopień znajomości języków  

 

obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)…………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

10. Oświadczam, że dane zawarte w pkt. 1-3 są zgodne z dowodem osobistym:  

 

seria nr …………………………..wydanym przez …………………………………………… 

 

lub innym dowodem tożsamości ………………………………………………………………  

 

11. Numer telefonu *…………………………………………………………………….……. 

 

12. Adres e-mail * ……………………………………………………………………………. 

 
*) podanie danych jest dobrowolne 

 

 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji na podstawie 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE.  

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury  

w Raciborzu z siedzibą w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12 oraz że moje dane osobowe zostaną usunięte miesiąc  

po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, jeśli moja kandydatura nie zostanie wybrana. 
 

 

 

 

 

……………………………..                              ………………………………………………. 

    (miejscowość i data)                                       (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 


