CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE

Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e,  787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930
 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk

Pracovná ponuka
na voľné pracovné miesto
– upratovačka

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, Košice
ponúka voľné pracovné miesto v pozícii

u p r a t o v a č k a.
1. Pracovné predpoklady a požiadavky:
Požadované vzdelanie:
- stredoškolské, aj bez maturity
Dobrý zdravotný stav
Bezúhonnosť
Predchádzajúce pracovné skúsenosti a referencie sú vítané.
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- zodpovedný a spoľahlivý prístup k práci
- zmysel pre poriadok
- zmysel pre detail
- samostatnosť
- dochvíľnosť.
2. Miesto výkonu práce, úväzok a náplň práce:
Miesto výkonu práce:
Budova Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Zuzkin park 10, Košice.
Úväzok:
60% úväzok (4 hod. 50 min. denne v pracovných dňoch) s nástupom od 1.9.2019.

Náplň práce:
- upratovanie pracovní zamestnancov a spoločných priestorov
(vysávanie a čistenie kobercov, utieranie prachu, umývanie podláh, umývanie okien
a dverí, údržba pivničných priestorov, práca s čistiacimi prostriedkami)
- upratovanie hygienických zariadení a dopĺňanie hygienických potrieb
- zveľaďovanie pracovných priestorov a nábytku
- upratovanie vonkajších priestorov – vstupov do budovy, schodísk, záhrady
(umývanie schodísk, odpratávanie snehu v zimných mesiacoch zo schodísk a pred
budovou, zber odpadkov v záhrade a pod.)
likvidácia vyradeného zariadenia a materiálu.
3. Platové ohodnotenie:
Podľa základnej platovej stupnice zamestnancov vo verejnom záujme v zmysle zákona č.
553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov: platová trieda 1, platový stupeň 1 – 12 podľa
počtu odpracovaných rokov, t. j. pri úväzku 60 % v rozmedzí 312,00 € – 374,40 € mesačne
(podľa počtu odpracovaných rokov).
4. Žiadosti o zamestnanie:
Žiadosti o zamestnanie so stručným životopisom a prehľadom predchádzajúcich
zamestnaní predkladajte osobne alebo poštou na adresu:
CPPPaP, Zuzkin park 10, 040 11 Košice, p. Stanislava Pristašová.
Bližšie informácie budú záujemcom poskytnuté pri osobnom pohovore. Budeme
kontaktovať uchádzačov, ktorí najviac vyhovujú našim požiadavkám.
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