
Oferta pracy na stanowisko STARSZY RZEMIEŚLNIK 
w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie 

Dyrektor Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie ogłasza nabór na wolne 
stanowisko pomocnicze i obsługi – STARSZY RZEMIEŚLNIK 

Miejsce pracy: 

Centrum Edukacji Ogrodniczej 
ul. Batalionów Chłopskich 115 
70-760 Szczecin 
tel. 91 4612379 

Stanowisko: starszy rzemieślnik: ogrodnik; 
Wymiar zatrudnienia: 0,5 etatu; 
Data zatrudnienia: od 01 listopada 2019 r.; 
Forma zatrudnienia: umowa na czas określony z możliwością zatrudnienia na 

czas nieokreślony; 
Ważność ogłoszenia: do 30 października 2019 r. 

Zakres czynności: 

1) sadzenie roślin do doniczek i na miejsce stałe w gruncie i pod osłonami, 

2) wysiew nasion, 

3) zbiór warzyw, owoców i cięcie kwiatów, 

4) przygotowanie i pakowanie roślin do sprzedaży, 

5) obsługa klienta, 

6) pozyskiwanie (zbieranie) sadzonek, 

7) pielęgnacja roślin, 

8) podlewanie roślin, 

9) obsługa systemu wentylacji szklarni, 

10) obsługa zmechanizowanych maszyn i narzędzi ogrodniczych (doniczkarka, 

myjka warzyw, glebogryzarka, kosiarka, wykaszarka itp.), 

11) inne prace pomocniczo-gospodarcze, 

12) odpowiedzialność za powierzone mienie, 

13) odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. 

oraz prawidłowe wykonywanie w zakresie swoich kompetencji zleconych 

czynności, 

14) inne prace zlecone przez Kierownika CKZ oraz Dyrektora Centrum Edukacji 

Ogrodniczej w ramach posiadanych kompetencji. 

Wymagania: 

1) wykształcenie średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe o specjalności 

umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku oraz 3-letni staż pracy, 

2) dyspozycyjność, 

3) dobry stan zdrowia, 

4) dobra organizacja pracy, 



5) odpowiedzialność i dokładność, 

6) motywacja do pracy, 

7) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, 

8) umiejętność pracy w zespole, 

9) mile widziane doświadczenie w pracy przy produkcji ogrodniczej. 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów: 

1. list motywacyjny i CV; 
2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie 

i kwalifikacje zawodowe, 
3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

Oferty prosimy kierować na adres: 

Dane adresowe do przesyłania ofert: 

• nazwa szkoły/placówki: Centrum Edukacji Ogrodniczej 
• miejscowość: Szczecin 
• kod pocztowy: 70-760 
• ulica: ul. Batalionów Chłopskich 115 
• telefon: 91 4612379 
• e-mail: ceogr@miasto.szczecin.pl 

Termin składania ofert: do 30.10. br. do godziny 15.00. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Centrum Edukacji Ogrodniczej, ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 
Szczecin w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych 
przez Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. 

Klauzula informacyjna 

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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy 
Unii Europejskiej PL) informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Centrum Edukacji 
Ogrodniczej, ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin, tel. +48 91 
4612379, e-mail: ceogr@miasto.szczecin.pl. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Radosław Jaśkiewicz, kontakt e-mail: 
iod@spnt.pl, tel. +48 918522093. 
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3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na 
stanowisko pracownicze w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie 
w trakcie bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Centrum 
Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na 
podstawie udzielonej zgody. 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 12 miesięcy od daty wpływu. 
5. Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych. 

6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez 
Administratora Pan/Pani danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony 
danych osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia 
w rekrutacji jest Pan/Pani zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych 
skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji. 


