




Termin i miejsce składania dokumentów: 

I) Dokumenty należy złożyć do : 14.05.2021 r. do godz. 15.00

2) Decyduje data : wpływu ofe1ty do szkoty

3) Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł" w Wejherowie

z dopiskiem „ oferta na stanowisk specjalista ds. uczniowskich" 

4) Aplikacje które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Inne informacje: 

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest przeprowadzona dwuetapowo i obejmuje: 

I etap-kwalifikacja formalna -badanie z-łożonych ofe1t pod względem spełniania ich wymaga11 

formalnych: 

II etap -kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, 

powołaną przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie . 

1. Podanie danych osobowy wskazanych w pkt 1-5 kwestionariusza jest wymogiem ustawowym

kandydat jest zobowiązany do ich podania. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak

możliwości rozpatrywania kandydata na stanowisku w rekrutacji.

2. Kandydaci spełniający wymagane formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy

kwalifikacyjnej w sposób wskazany przez kandydata w kwestionariuszu.

3. Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej szkoły oraz opublikowana

przez okres co najmniej 3 miesięcy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowego w Wejherowie.

5.Wyłoniony kandydat obowiązany jest w terminie 14 dni od zawiadomienia dostarczyć zaświadczenie

o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskim dopuszczające do pracy , po otrzymaniu skierowania

do jednostki medycyny pracy od przyszłego pracodawcy. 

6. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Zespole Szkól Nr 2 w

Wejherowie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów

zostaną zniszczone.

7. RODO -Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia

zawaita jest w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku

samorządowym.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (58) 6722509. 

Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z 

równą rozwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania 

polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną, 

czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
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