
Białobrzegi, dnia 4 sierpnia 2022 roku 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

 

DYREKTOR 

Zakładu Usług Komunalnych w Białobrzegach 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 

 

ROBOTNIK GOSPODARCZY - KIEROWCA 

W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH W BIAŁOBRZEGACH 

UL. RZEMIEŚLNICZA 51 

 

1. Nazwa i adres jednostki: 

Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach, ul. Rzemieślnicza 51, 26-800 Białobrzegi 

2. Określenie stanowiska: 

Robotnik gospodarczy - kierowca w Zakładzie Usług Komunalnych w Białobrzegach 

3. Do obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało: 

•    prowadzenie pojazdów służbowych 

•    remonty dróg 

•    przycinanie krzewów i drzewek 

•    koszenie trawników 

•    prace porządkowe 

•    odśnieżanie ulic i chodników w okresie zimowym 

•    inne prace gospodarcze 

 

4. Wymagania: 

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku 

• uczciwość i sumienność 

• chęć do pracy, zaangażowanie 

• prawo jazdy kategorii B 

• uprawnienia do kierowania ciągnikiem z przyczepami 

(prawo jazdy kategorii C będzie dodatkowym atutem) 

 

5. Oferujemy: 

• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

• regularnie wypłacane wynagrodzenie 

• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

 

6. Informacja o warunkach pracy: 

• Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu na czas określony z możliwością 

zatrudnienia na czas nieokreślony. 

• Miejsce wykonywania pracy: Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach, 

ul. Rzemieślnicza 51, 26-800 Białobrzegi oraz teren gminy Białobrzegi. 



• Praca w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku. Dyżury  

w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy. 

• Termin zatrudnienia od 1 września 2022 roku. 

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Podanie o pracę wraz z wypełnionym kwestionariuszem osobowym oraz podpisanym 

oświadczeniem i podpisaną klauzulą informacyjną RODO należy składać osobiście  

w Zakładzie Usług Komunalnych w Białobrzegach- pokój nr 1 do dnia 19 sierpnia 2022 roku. 

 

Wybór kandydata zostanie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną. Informacja o wyniku naboru 

będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bialobrzegi.pl oraz na tablicy 

informacyjnej w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Białobrzegach. 

 

 

 

          Dyrektor 

Zakładu Usług Komunalnych 

 

Ireneusz Chochlewicz 


