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ZAG.110.7.2023 

OGŁOSZENIE O NABORZE 

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY  

WŁOCHY M.ST. WARSZAWY 

 

ogłasza nabór kandydata wolne stanowisko pomocnicze i obsługi – 

Kierowcę/Konserwatora w Zespole Administracyjno- Gospodarczym 

(½ etatu Kierowca oraz ½ etatu Konserwator). 

  

I. Stanowisko objęte naborem – Kierowca/Konserwator w Zespole 

Administracyjno- Gospodarczym Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy 

m.st. Warszawy, adres: ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa. 

II. Główny zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

KONSERWATORA:                                                                                                

1) wykonywanie bieżących napraw koniecznych do prawidłowego 

funkcjonowania obiektów Ośrodka Pomocy Społecznej; 

2) konserwacja i naprawa mebli biurowych oraz innego sprzętu biurowego;  

3) konserwacja i drobne remonty pomieszczeń biurowych i gospodarczych             

w obiektach Ośrodka w zakresie: 

a) malowanie ścian, futryn, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, 

b) gipsowania i tynkowania uszkodzonych powierzchni ścian i sufitów oraz 

elewacji budynków należących do Ośrodka, 

c) malowania kaloryferów, 

d) naprawy terakoty i glazury, 

f) naprawy oraz malowanie ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtki. 

4) koszenie trawy; 

5) podlewanie roślin ogrodowych; 

6) dbanie o roślinność znajdującą się na terenie posesji Ośrodka Pomocy 

Społecznej przy ul. Czereśniowej 35, sprzątanie posesji oraz chodników 

przylegających do terenu, przy którym mieści się siedziba Ośrodka; 

7) odśnieżanie chodników, parkingu znajdującego się na terenie posesji oraz 

chodnika przed obiektem Ośrodka; 
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8) przenoszenie mebli, sprzętu biurowego oraz zakupionych towarów w miejsce 

wskazane przez kierownika Zespołu Administracyjno- Gospodarczego; 

9) robienie zakupów materiałów i sprzętu potrzebnych do bieżących konserwacji; 

10) pomoc przy zakupach; 

11) utrzymanie porządku i czystości w  pomieszczeniach  gospodarczych oraz na 

terenie posesji, 

12) codzienne otwieranie siedziby Ośrodka. 

KIEROWCY:     

1) prowadzenie samochodu służbowego zgodnie z przepisami o ruchu pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych na podstawie poleceń wyjazdy; 

2) informowanie o wszystkich awariach samochodu służbowego; 

3) informowanie o wypadkach i kolizjach z udziałem prowadzonego pojazdu 

samochodowego; 

4) dbanie o sprawność techniczna i racjonalną eksploatacje pojazdu 

samochodowego w tym: 

a) wykonywanie codziennej obsługi pojazdu  (sprawdzanie i uzupełnianie stanu 

paliwa, oleju i płynu chłodzącego , ciśnienia powietrza w oponach, działania świateł 

wewnętrznych i zewnętrznych, sygnału dźwiękowego, wycieraczek szyb, 

hamulców, sprawdzanie ogumienia itp.) 

b) utrzymywanie porządku i czystości pojazdu, jego wnętrza oraz narzędzi i 

akcesoriów stanowiących wyposażenie dodatkowe, 

c) oszczędne gospodarowanie paliwem oraz olejem silnikowym, 

d) uczestnictwo w miarę możliwości w przeglądach technicznych i naprawach. 

5) terminowe rozliczanie pobranych zaliczek na zakup paliwa, oleju i akcesoriów 

itp., 

6) zabezpieczenie pojazdu samochodowego przed kradzieżą na postoju i miejscu 

garażowania; 

7) przekazywanie dokumentów pojazdu samochodowego, kluczy do samochodu 

oraz telefonu komórkowego na czas nieobecności w pracy bezpośredniemu 

przełożonemu; 

8) terminowe i rzetelne rozliczanie kart drogowych; 

9) przestrzeganie terminowości wykonania: 

a) badań technicznych dla przedłużania dowodu rejestracyjnego, 

b) okresowej obsługi technicznej                                                                 
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III. Warunki pracy i płacy: 

1) wymiar czasu pracy: 1 etat;  

2) stanowisko : ½ etatu Kierowca oraz ½ etatu Konserwator; 

3) miejsce: Zespół Administracyjno-Gospodarczy Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa,; 

4) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony.  

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

Miejsce pracy: Praca w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy 

m.st. Warszawy: ul. Czereśniowa 35, ul Potrzebna 10, ul. Robotnicza 18, Czereśniowa 

118, Rejonowa 6/8, Szybowcowa 4  w Warszawie oraz teren m.st. Warszawy. 

Stanowisko pracy: Stanowiska pracy związane są z pracą o charakterze 

techniczno – fizycznym.  

V. Wymagania niezbędne:    

Na stanowisku Konserwatora: 

1) wykształcenie: zasadnicze zawodowe o profilu technicznym; 

2) staż: minimum 2 lata w obszarze remonty i konserwacje; 

Na stanowisku Kierowcy: 

1) wykształcenie niezbędne: zasadnicze zawodowe o profilu technicznym lub 

mechanicznym; 

2) doświadczenie zawodowe: minimum 1 rok; 

3) staż pracy: minimum 1 rok; 

4) aktualne prawo jazdy kat. B; 

VI. Wymagania dodatkowe: 

Na stanowisku Konserwatora:  

1) wykształcenie średnie o profilu technicznym; 

2) umiejętność naprawy urządzeń elektrycznych; 

3) Podstawowa wiedza z zakresu użytkowania maszyn użytkowych 

wykorzystywanych w OPS. 

Na stanowisku Kierowcy: 

1) Wykształcenie pożądane: mechaniczne o profilu technicznym; 

2) znajomość urządzeń technicznych; 

3) znajomość topografii miasta. 
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VII. Kompetencje: 

1) efektywność działania; 

2) komunikatywność; 

3) rzetelność. 

VIII. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1) podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy 

zawodowej; 

2) list motywacyjny;  

3) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, dodatkowe 

uprawnienia, kwalifikacje; 

4) kopia  świadectw  pracy dokumentujących ewentualny dotychczasowy staż 

pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia,              

w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub zaświadczenie 

potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej; 

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy na potrzeby rekrutacji. 

. 
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Oferty w postaci kompletu dokumentów określonych w pkt VII niniejszego Ogłoszenia 

należy składać w terminie do dnia 22.03.2023 r. w zamkniętych kopertach z 

dopiskiem na kopercie: „Kierowca/Konserwator” w siedzibie Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy pod adresem: ul. Czereśniowa 35, 02-

457 Warszawa, pok. Nr 13 lub za pośrednictwem poczty z zastrzeżeniem, że 

dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w 

terminie do dnia 22.03.2023 r. 

Oferty odrzucone, zostaną zniszczone. 

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej. 
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W CELU WZIĘCIA UDZIAŁU W NABORZE KANDYDATÓW  

NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI 

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                        

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w celu wzięcia 

udziału w rekrutacji na stanowisko: Konserwator/ Kierowca w Zespole 

Administracyjno- Gospodarczym. 

 

Zostałem/łam poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie 

poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: 

iod@opswlochy.waw.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed 

jej wycofaniem. 

 

Oświadczam że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych w związku z rekrutacją. 

 

 

 

…..……………………….. 

data i podpis kandydata 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w związku z naborem 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Włochy m.st. Warszawy, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych, za pomocą adresu email: iod@opswlochy.waw.pl 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 

podstawie przepisów prawa – art. 221 Kodeksu Pracy oraz udzielonej zgody                   

w przypadku podania danych wykraczających poza zakres art. 221 Kodeksu 

Pracy.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udział w rekrutacji, na 

podstawie  o którem mowa w ust. 3. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt 4 odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, 

które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane 

osobowe dla których Administratorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.   

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 

miesiące. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują 

Pani/Panu następujące uprawnienia:  

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych; 

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych; 

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

5) prawo do przenoszenia danych; 

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

mailto:iod@opswlochy.waw.pl
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8. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału  

w procesie rekrutacji prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Włochy m.st. Warszawy. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w 

Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 

zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych 

Administratorowi ma charakter dobrowolny.  

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy 

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta 

między stronami umowa. 

13. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 
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OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 Ja, niżej podpisany/a....................................................................., oświadczam, że:  

1) posiadam aktualne prawo jazdy kat. „B”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

data i podpis kandydata 


