
Ogłoszenie o naborze z dnia 08 czerwca 2022 r.  

na stanowisko kierowca samochodu osobowego  

w Wydziale Rozwoju Edukacji, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim 

Lubuski Kurator Oświaty ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Kuratorium Oświaty                       

w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

 

Wymiar etatu: 1  

 

Liczba stanowisk pracy: 1 

 

Miejsce wykonywania pracy: 

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim  

ul. Jagiellończyka 10  

66-400 Gorzów Wielkopolski 

Warunki pracy 

 większa część czasu pracy realizowana jest w kabinie środka transportu 

 zagrożenia związane z długim pozostawaniem w pozycji siedzącej 

 zagrożenia związane z ruchem drogowym 

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za: 

 realizację przejazdów (przewóz osób), zgodnie z wytycznymi Lubuskiego Kuratora Oświaty 

 kierowanie przydzielonym pojazdem osobowym zgodnie z prawem ruchu drogowego 

 utrzymanie powierzonego auta w należytym stanie technicznym, dbałość o czystość i stałą gotowość 

do realizacji zleceń przewozowych 

 przestrzeganie wyznaczonych terminów i przebiegu kilometrów zobowiązujących  

do przeprowadzania badań technicznych i przeglądów serwisowych pojazdów 

 prawidłowe zabezpieczenie pojazdu podczas postoju i garażowania 

 ewidencjonowanie przejazdów samochodu służbowego na kartach drogowych w zakresie 

godzin pracy, przebiegu pojazdu i ilości tankowanego paliwa 

 załadunek i rozładunek przewożonych rzeczy zgodnie z potrzebami Kuratorium Oświaty 

w Gorzowie Wielkopolskim 

 nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym 

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy: 

 prawo jazdy kategorii B z minimum 5-letnim doświadczeniem w prowadzeniu samochodu 

osobowego 

 umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i nienarażający 

kogokolwiek na szkodę 

 wysoka kultura osobista 

 dyspozycyjność, punktualność, rzetelność 



 odporności na stres, wielozadaniowości oraz szybkości działania 

 

Pracownikom oferujemy: 

 stabilne warunki zatrudnienia 

 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego                     

w zależności od udokumentowanego stażu pracy 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) 

 praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym 

 elastyczny czas pracy — rozpoczęcie pracy w godzinach między 7:00 a 8:00 

 możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego w preferencyjnej cenie 

 dofinansowanie do zakupu okularów do jazdy nocnej, okularów przeciwsłonecznych 

 pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku pracownika i dzieci, paczki świąteczne dla dzieci, 

pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do zakupu biletów do kina, 

teatru, na siłownię 

 

Wymagane dokumenty: 

 życiorys/CV 

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty należy złożyć do 17 czerwca 2022 r. 

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu 

 

Miejsce składania dokumentów:  

Kuratorium Oświaty  

ul. Jagiellończyka 10  

66-400 Gorzów Wielkopolski 

 

Po wskazanym terminie zostaną rozpatrzone wszystkie oferty, a wybrani kandydaci zostaną zaproszeni 

do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. 

 

 

 

 

Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrzenie zgłoszenia związanego                           

z ubieganiem się o przyjęcie kandydata do pracy.  

 

Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z wolą zatrudnienia jest 

Lubuski Kurator Oświaty ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wlkp. Inspektorem ochrony 

danych LKO jest Julian Szambelan tel. 95 725 50 22, j.szambelan@ko-gorzow.edu.pl. 

Inspektor udziela informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych.  

 

Dodatkowe informacje o prawach właścicieli danych osobowych znajdą Państwo na stronie 

http://ko-gorzow.edu.pl/category/dane-osobowe/funkcje-i-prawo/ 
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