
Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko:  

malarz-murarz Zespół Administracyjno-Gospodarczy Wydział Inwestycji i Remontów 

KWP w Bydgoszczy 

 

        Wykształcenie: zasadnicze 

        1 etat   

 

Wymagania niezbędne na stanowisku: 

1. umiejętność organizowania stanowiska i czasu pracy, 

2. terminowość, staranność i precyzja w wykonywaniu zadań. 

 

Wymagania pożądane na stanowisku: 

1. staż pracy lub praktyka na podobnym stanowisku, 

2. prawo jazdy kat. B, 

3. odpowiedzialność, rzetelność, punktualność, samodzielność. 
 

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: 

1. wykonywanie prac murarsko-malarskich w zakresie konserwacji obiektów KWP, 

2. wykonywanie z kamienia, cegły, bloczków, pustaków i podobnych materiałów elementów 

konstrukcyjnych i nie konstrukcyjnych budynków oraz prowadzenie, w tym zakresie prac 

remontowych i konserwatorskich, 

3. przygotowywanie zapraw tynkarskich, gipsowych, wapiennych, cementowych, 

4. wykonywanie tynków jedno- i wielowarstwowych, wodoszczelnych, gipsowych, 

naprawianie tynków istniejących, 

5. okładanie ścian glazurą, płytkami kamionkowymi i terakotowymi, płytkami szklanymi, 

mozaiką szklaną, płytkami kamiennymi i z tworzyw sztucznych imitujących materiały 

ceramiczne lub kamienne przy zastosowaniu narzędzi do przygotowania ścian oraz zapraw 

i klejów do ich nanoszenia  na powierzchnię ściany i płytki, do obróbki płytek 

(przycinanie, wycinanie otworów, doszlifowywanie krawędzi itp.) do spoinowania szczelin 

między ułożonymi płytkami, 

6. udział w pracach związanych z odśnieżaniem obiektów KWP w Bydgoszczy w okresie 

zimowym (zależnie od potrzeb). 

 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu (CV) i listu motywacyjnego wraz 

z następującymi  dokumentami: 

kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje, oświadczeniem 

kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe i korzystaniu z pełni praw publicznych,  
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

 

Dokumenty należy składać w terminie do 16.05.2018 r.  pod adresem: 

 

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy 

Wydział Kadr i Szkolenia  

ul. Powstańców Wlkp. 7 

85 – 090 Bydgoszcz 

 

Z dopiskiem „malarz-murarz – Wydział Inwestycji i Remontów ” 
 

Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta 

(stanowisko). Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 
Nadesłanych ofert nie odsyłamy. 

 


