
Nabór na stanowisko – opiekun  dowożenia 

    Ogłoszenie 

  Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Stęszewie 

         ogłasza nabór na stanowisko – opiekun dowożenia -  2 etaty 

 

 Umowa o pracę : czas określony (rok szkolny)      

 wymiar czasu pracy : niepełny etat 

Od kandydata wymaga się :         

 wykształcenie zawodowe 

Niezbędne cechy charakteru : dokładność, punktualność, zdolności komunikacyjne, kultura osobista, 

umiejętność rozwiązywania konfliktów, znajomość przepisów ruchu drogowego. 

Chętnych zapraszamy do składania aplikacji zawierających :     

 - życiorys (CV)          

 - list motywacyjny         

 - aktualną fotografię         

 - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie , doświadczenie zawodowe oraz 

 ewentualne umiejętności        

 - aktualne oświadczenie o stanie zdrowia      

 - oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie    

 Główne obowiązki : 

 -  opieka nad dziećmi podczas organizowanego dowozu;    

 - sprawdzanie stanu liczbowego uczniów czasie oczekiwania na autobus oraz wewnątrz 

pojazdu;           

 - dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu miejsc w autobusie; 

 - zwracanie uwagi na niewłaściwe zachowanie się uczniów w czasie jazdy;  

 - zapewnienie bezpiecznego wsiadania do autobusu oraz wysiadania uczniów na przystanku 

lub miejscu wyznaczonym skąd uczniowie rozchodzą się do domów;    

 - prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją dowozu. 

 

Zgłoszenia kierować należy do dnia 29 czerwca 2018 r. na adres  Zespół Ekonomiczno -

Administracyjny Szkół w Stęszewie ul. Poznańska 11, 62 – 060 Stęszew w zamkniętych kopertach z 

dopiskiem „Nabór  na opiekuna dowożenia” 

Zgłoszenia, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZEAS w Stęszewie będą dołączone 

do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych będą przechowywane w ZEAS przez okres 7 dni od 



dnia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty 

za pokwitowaniem . ZEAS nie odsyła dokumentów kandydatów. Po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia 

informacji o wynikach naboru nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP UMiG Stęszew oraz 

na tablicy informacyjnej siedziby ZEAS w Stęszewie. 

__________________________________________________________________________________ 

Zgodnie z art. 13 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 takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 

119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że :     

 1. Administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest ZEAS w 

 Stęszewie z siedzibą w Stęszewie, ul. Poznańska 11.     

 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w ZEAS pełni Wojciech Patalas ,   

  e-mail : iodo@wpinfo.com.pl        

 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w celu 

 przeprowadzeniu procesu rekrutacji na stanowisko  opiekuna dowożenia.  

 4. Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

 podstawie obowiązującego prawa.       

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji na wskazane 

 wyżej  stanowisko.         

 6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich 

 sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

 wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.    

 7. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym 

 momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

 na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.     

 8.  Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

 Ochrony Danych.         

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu 

 rekrutacji na w/w  stanowisko.        

 10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  
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