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Załącznik do WNIOSKU O WSZCZĘCIE PROCEDURY NABORU NA WOLNE STANOWISKO NIEBĘDĄCE STANOWISKIEM W SŁUŻBIE CYWILNEJ 

OGŁOSZENIE O NABORZE 
 NA WOLNE STANOWISKO NIEBĘDĄCE STANOWISKIEM W SŁUŻBIE CYWILNEJ 

nr  39/(nsc)/2018 
DYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO: 

(wypełnia komórka organizacyjna) 
Nazwa stanowiska pracy SPRZĄTACZKA 
Nazwa komórki organizacyjnej: KAPITANAT PORTU GDAŃSK 
Liczba/wymiar etatu: 1 
Miejsce wykonywania pracy 
(pełen adres): 

Kapitanat Portu Gdańsk, ul Przemysłowa 4, 80-542 Gdańsk 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy (wypełnia komórka organizacyjna) 

 
Codzienne mycie podłóg, odkurzanie dywanów, usuwanie kurzu z mebli i sprzętu biurowego, opróżnianie koszy na śmieci, czyszczenie urządzeń 
sanitarnych w toaletach, oraz uzupełnianie papieru toaletowego i mydła.  
Okresowe prace takie jak: generalne sprzątanie pomieszczeń w tym mycie okien oraz dbałość o rośliny. 

 
Wymagania niezbędne (wypełnia komórka organizacyjna) 

Wykształcenie / kwalifikacje Podstawowe 
 

Doświadczenie zawodowe Min.1 rok 

Inne Dokładność,  rzetelność,  odpowiedzialność. 

Wymagania dodatkowe (wypełnia komórka organizacyjna) 

------- 

Wymagane dokumenty i oświadczenia 

 
 podanie i kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzory dostępne na stronie internetowej Urzędu: www.umgdy.gov.pl) 
 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji 
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje 
 kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego 

Termin składania dokumentów (wypełnia SP) Miejsce składania dokumentów 
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Urząd Morski w Gdyni 
Kancelaria Ogólna 

ul. Chrzanowskiego 10 
81-338 Gdynia 

z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze - ………………… 

Inne informacje 
 aplikacje niekompletne oraz złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (o ważności aplikacji decyduje data wpływu do Urzędu, 

nie data stempla pocztowego) 
 Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do kolejnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny  

z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru 
 aplikacje kandydatów niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone 
 proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto (wypełnia SP)  
 dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (wypełnia komórka organizacyjna) 58 347 38 00 

 

http://www.umgdy.gov.pl/

