Zakład Karny w Sztumie poszukuje kandydatów do Służby Więziennej
na stanowisko
szefa kuchni działu kwatermistrzowskiego - etat mundurowy
I. Przewidywany termin zatrudnienia – marzec / kwiecień 2013 r.
II. Liczba osób przewidzianych do przyjęcia - 1
III. Wymagania do pełnienia służby - w Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
1) posiadająca obywatelstwo polskie;
2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3) korzystająca z pełni praw publicznych;
4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne
lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny
wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo,
a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w
przepisach o ochronie informacji niejawnych;
7) posiadająca co najmniej średnie wykształcenie;
8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
IV. Wymagania dodatkowe do pełnienia służby na stanowisku szefa kuchni;
1) wykształcenie średnie gastronomiczne lub średnie i ukończone odpowiednie przeszkolenie;
2) doświadczenie zawodowe w gastronomii, a w szczególności na stanowisku szefa kuchni, będzie
dodatkowym atutem.
V. Wstąpienie do służby w Służbie Więziennej jest dobrowolne i następuje po pozytywnym zakończeniu
postępowania kwalifikacyjnego.
VI. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:
1) ocena złożonych dokumentów,
2) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej mającej na celu, w szczególności, ocenę umiejętności
formułowania myśli, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, autoprezentacji oraz motywacji kandydata
do służby,
3) uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,
4) test sprawności fizycznej,
5) przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów nie informacji niejawnych,
jeżeli kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego,
6) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby w Służbie Więziennej
7) sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata,
8) zatwierdzenie listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.
Zainteresowane osoby prosimy o osobiste stawienie
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