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Oferta pracy - szczegóły
Stanowisko: KURSANT/FUNKCJONARIUSZ K/M

Numer: StPr/21/03800

Dodane przez: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

WARUNKI PRACY I PŁACY

Miejsce pracy: Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj:
mazowieckie

Zakres
obowiązków:

- ochrona granicy państwowej - organizowanie i kontrolowanie ruchu granicznego
- zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji Ogólny zakres obowiązków
funkcjonariusza Straży Granicznej określa rozdział 11 ustawy o Straży Granicznej z
dnia 12.10.1990r. (Dz.U. z 2019r. poz. 147 ze zm.).

Rodzaj umowy: Mianowanie

Praca tymczasowa
oferowana przez
agencję:

NIE

Wymiar etatu: 1

Zmianowość: inna

Liczba godzin
pracy w tygodniu:

40

Liczba godzin
pracy w miesiącu:

160

Data rozpoczęcia: 12.04.2021

Wynagrodzenie
brutto:

od 3 020 do 3 929,4 PLN - wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym w służbie
przygotowawczej: ~ 3929,40 zł brutto - służba przygotowawcza do 3 lat, po odbyciu
służby przygotowawczej przyjęcie do służby stałej.

System
wynagradzania:

Czasowy ze stawką miesięczną

Zawód: funkcjonariusz straży granicznej

Zapewnienie wyżywienia: NIE Zatrudnienie od zaraz: NIE

Zapewnienie zakwaterowania: NIE Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do
Polski:

NIE

WYMAGANIA

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące

Zawód: Funkcjonariusz straży granicznej

Pozostałe wymagania:

Inne wymagania: Wymagania: wykształcenie średnie, do rekrutacji mogą
przystąpić osoby, które posiadają polskie obywatelstwo;
posiadają nieposzlakowaną opinię, niekarane z
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystające z
pełni praw publicznych, zdolność fizyczna i psychiczna do
służby w formacjach uzbrojonych. Obowiązki: - ochrona
granicy państwowej - organizowanie i kontrolowanie
ruchu granicznego - zapobieganie i przeciwdziałanie
nielegalnej migracji Ogólny zakres obowiązków
funkcjonariusza Straży Granicznej określa rozdział 11
ustawy o Straży Granicznej z dnia 12.10.1990r. (Dz.U.
z 2019r. poz. 147 ze zm.). Szczegółowe informacje
dotyczące stanowiska i aplikowania znajdują się na
stronie: www.wm.strazgraniczna.pl

DANE PRACODAWCY:

Pracodawca: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego

Krótki opis
działalności
gospodarczej:

Nr KRAZ:

Adres www: www.strazgraniczna.pl

Sposób
aplikowania:

bezpośrednio do pracodawcy
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Adres: Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj:
mazowieckie

Osoba do kontaktu:

Numer telefonu: 22 500 30 96

E-mail:

Język aplikacji: polski

Wymagane
dokumenty:

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.wm.strazgraniczna.pl

Sposób kontaktu /
przekazania
dokumentów:

Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, poczta

POZOSTAŁE DANE:

Liczba miejsc pracy: 90 Przeznaczone wyłącznie dla osób
zarejestrowanych w urzędzie pracy:

NIE

w tym dla niepełnosprawnych: 0 Przeznaczone dla osób
niepełnosprawnych (finansowanie z
PFRON):

NIE

Data dodania: 06.04.2021 Możliwe przekazanie do realizacji przez
inny PUP:

NIE

Data aktualizacji: Data udostępnienia na portalu
Europejskich Służb Zatrudnienia:

06.04.2021

Data ważności: 06.05.2021


