
Fundacja Spark Academy prowadzi szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące.
Naszym dążeniem jest, aby młody człowiek kończył szkołę jako harmonijna
osobowość, mająca rozwinięte kompetencje w zgodzie ze swoimi predyspozycjami
i zainteresowaniami. Uważamy, że dobra edukacja to taka, która umożliwia dziecku
całościowy, zrównoważony rozwój, a dobra szkoła to miejsce, gdzie uczeń może
tego rozwoju doświadczyć w przyjaznych warunkach.
Od pięciu lat rozwijamy się bardzo dynamicznie, stając się w tym czasie
synonimem postępowej, zorientowanej na ucznia organizacji.

Poszukujemy do naszego zespołu:

Pracownik gospodarczy

Miejsce pracy: Poznań

Po czym poznasz, że jesteś osobą, której poszukujemy?

● lubisz i masz żyłkę do prac manualnych - innymi słowy realizujesz się w
naprawianiu, rozkminianiu technicznych problemów i generalnie można
Ciebie nazwać "Złotą Rączką",

● jesteś dobrym organizatorem swojej i innych pracy
● nowe wyzwania nie stanowią dla Ciebie problemu
● lubisz spędzać czas w żywiołowym środowisku, gdzie każdego dnia dużo się

dzieje
● należysz do tych, którzy naprawdę żadnej pracy się nie boją
● wykazujesz samodzielność w działaniu i przejmujesz inicjatywę
● ywiązujesz się z przyjętych zobowiązań

Co będzie leżało w zakresie Twoich obowiązków:
● kontakt z pracownikami szkoły i bieżące reagowanie na ich potrzeby
● utrzymanie budynku i terenu przyległego, w tym wykonywanie drobnych

prac związanych z usterkami w budynku,
● utrzymywanie zaplecza technicznego szkoły, w tym sprzętu i mebli,
● odbiór dostaw towarów i pomoc w ich rozdysponowaniu
● pomoc w zakresie wydawanych posiłków
● dbałość o wygląd i organizację pomieszczeń szkolnych oraz terenu wokół

budynku
● rozwiązywanie bieżących spraw uczniów i rodziców (w razie potrzeb)



Co oferujemy?
● pracę na pełen etat,
● pracę w ciekawym środowisku, w którym dużo się dzieje.

Jeśli uważasz, że to rola właśnie dla Ciebie, opowiedz nam o tym w liście
motywacyjnym i wyślij wraz ze swoim CV, na adres praca@spark.edu.pl

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o zamieszczenie w CV poniższej zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji,
prowadzonych przez Spark Academy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt
a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. zwana w skrócie „RODO” lub „GDPR).

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Spark Academy z siedzibą w Poznaniu ul. Czesława Miłosza 3 60-461.


