
ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY
I. Informacje dotyczące pracodawcy krajowego

1. Nazwa pracodawcy/agencji zatrudnienia:  ZespółSzkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego 
2. Adres pracodawcy – Kod pocztowy: 01-513 Miejscowość: Warszawa

Ulica: Felińskiego 13 Gmina: Żoliborz
3. Numer telefonu: 22 839 00 41 e-mail 

Osoba wskazana przez pracodawcę do kontaktów: Walczak Cezary Tel. 228390041 e-mail: cezary.walczak@zs31.waw.pl 
4. REGON: 000190466 NIP 525-15-70-625
5. Czy pracodawca jest agencją zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej? Nie

nr wpisu do rejestru:    
6. Liczba zatrudnionych pracowników: 101 w tym cudzoziemców: 3
7. Czy pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym

wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia
przepisów prawa pracy? Nie 

8. Czy oferta jest w tym czasie zgłoszona do innego PUP na terenie kraju? Nie 
9. Czy oferta pracy jest złożona w celu uzyskania informacji starosty – wymaganej do zezwolenia na pracę dla

cudzoziemca? Nie 
II. Informacje dotyczące zgłaszanego miejsca pracy

1. Nazwa stanowiska: woźna
2. Nazwa zawodu: Woźna Kod zawodu wg KZ i S: 962906
3. Liczba wolnych miejsc pracy: 1 w tym dla osób niepełnosprawnych: 0
4. Wnioskowana liczba kandydatów: 1
5. Miejsce wykonywania pracy: Felińskiego 13, 01-513 Warszawa, Żoliborz 
6. Data rozpoczęcia pracy: 2021-11-08
7. Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny
8. Okres zatrudnienia/okres wykonywania umowy od: 2021-11-08  do: 2022-02-08
9. Czy oferta jest ofertą pracy tymczasowej: Nie

10. System i rozkład czasu pracy: dwie zmiany
11. Wymiar czasu pracy: 8 , praca w godzinach: 6-14 lub 14-22, 
12. Wysokość proponowanego wynagrodzenia/kwota brutto: 2340

12a.Premie i dodatki: 20%/ dodatki stażowy
13. System wynagradzania: miesięczny
14. Ogólny zakres obowiązków: Odpowiedzialność za powierzone mienie, utrzymanie porządku i czystości w placówce,

przeprowadzając bieżące i okresowe sprzątanie i porządkowanie pomieszczeń i wyznaczonego terenu. Wspieranie nauczycieli w
zakresie opieki i bezpieczeństwa młodzieży.

III. Oczekiwania pracodawcy
1. Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów do pracy: 

wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
kierunek/specjalność: 
umiejętności: ogólne umiejętności w zakresie sprzątania
uprawnienia: 
doświadczenie zawodowe: 1 miesięcy
znajomość języków obcych: 

2. Szczególne zainteresowanie zatrudnieniem kandydatów z państw EOG: :  Nie
3. Oferta kierowana również do osób w wieku emerytalnym - TAK, , NIE mogę zaoferować pracy w niepełnym

wymiarze,

IV. Postępowanie z ofertą pracy
1. Adres rekrutacji: Ul.Felińskiego 13 01-513 Warszawa Żoliborz, tel 22 839 00 41
2. Preferowana forma kontaktu kandydatów z pracodawcą: kontakt osobisty, kontakt e-mail, kontakt telefoniczny 

2a. Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Cezary Walczak  
3. Częstotliwość kontaktów Urzędu z pracodawcą i preferowana forma kontaktów co 3 dni forma: mailowo
4. Czy pracodawca wyraża zgodę na upublicznienie informacji umożliwiających jego identyfikację?

Tak oferta otwarta
5. Data aktualności oferty: 2021-11-08
6. Zasięg upowszechnienia oferty: 

krajowa: Tak
państwa EOG: - - 
przekazanie do wskazanego PUP:  - 

DODATKOWE INFORMACJE W PRZYPADKU SKIEROWNIA OFERTY DO OBYWATELI PAŃSTW EOG

      
1. państwa EOG: - - 

V. Adnotacje Urzędu Pracy

1. Data przyjęcia zgłoszenia
2. Data odwołania zgłoszenia
3. Numer zgłoszenia
4. Sposób przyjęcia zgłoszenia

▢ pisemnie,   ▢ faks,   ▢ e-mail,   ▢ inna forma
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