Zakład Karny w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór kandydatów do służby w Służbie
Więziennej:
1. Liczba osób przewidzianych do przyjęcia do służby: pielęgniarz/pielęgniarka OZ w Słońsku Zakładu Karnego
w Gorzowie Wlkp. (funkcjonariusz) – 1 osoba
Wynagrodzenie około 3000 zł brutto
Przewidywany termin zatrudnienia – lipiec 2018r. )
2. Wymagania stawiane kandydatom, określone w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej:
- polskie obywatelstwo,
- nieposzlakowana opinia,
- niekaralność, korzystanie z pełni praw publicznych i cywilnych,
- zdolność fizyczna i psychiczna do służby w formacjach uzbrojonych
3. Preferencje dotyczące wyboru kandydatów:
- co najmniej średnie wykształcenie
- posiadanie prawa do wykonywania zawodu,
- mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku pielęgniarki,
4. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:
- ocena złożonych w wyznaczonym terminie dokumentów- ankiety personalnej Służby Więziennej oraz podania o
przyjęcie do Służby Więziennej. Ankietę należy wypełnić starannie i czytelnie, udzielając odpowiedzi na wszystkie
pytania.
- rozmowa kwalifikacyjna - osoby, które pozytywnie przeszły rozmowę kwalifikacyjną kierowane są na: badanie
psychologiczne, testy sprawności fizycznej kandydata.
W dalszej kolejności następuje sprawdzenie kandydata w rejestrach skazanych i ukaranych, sprawdzenie prawdziwości
danych zawartych w ankiecie personalnej, skierowanie na komisję lekarską w celu wydania orzeczenia o zdolności do
pełnienia służby w Służbie Więziennej, sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata.
5. Wymagane dokumenty:
- pisemne zgłoszenie chęci podjęcia służby w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp
- wypełniona ankieta personalna Służby Więziennej
Po podjęciu decyzji o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest do dostarczenia
dokumentów w ustalonym terminie:
- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (dodatkowo kserokopie)
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (dodatkowo kserokopie)
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej,
- aktualny odpis skrócony aktu urodzenia własny, małżonka i dzieci oraz skrócony akt małżeństwa,
- kserokopia dowodu osobistego oraz książeczki wojskowej (należy przedłożyć kserokopię całej książeczki
wojskowej).
6. Ankiety można uzyskać na stronie internetowej www.sw.gov.pl. lub w kadrach Zakładu Karnego w Gorzowie
Wlkp.
Dokumentację należy złożyć do dnia 01.06.2018r.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr telefonu

957334506

Wybrani kandydaci, na podstawie oceny złożonych dokumentów, zostaną powiadomieni
telefonicznie o rozmowie kwalifikacyjnej.

