
 

 

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie poszukuje pracownika na stanowisko  

wartownik-konwojent 

 

Nasze wymagania:  

 wykształcenie minimum średnie; 

 konieczne przedstawienie: zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników 
ochrony fizycznej wraz z orzeczeniem psychologicznym i orzeczeniem lekarskim oraz legitymacji 
osoby dopuszczonej do posiadania broni typu B i M, 

 doświadczenie na stanowisku wartownik, konwojent, strażnik, pracownik ochrony, 

 dyspozycyjność, 

 odpowiedzialność i zaangażowanie, 

 wysoka kultura osobista, 

 opanowanie, spostrzegawczość i szybka reakcja na zdarzenia, 

 dobra sprawność psychofizyczna. 

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej należeć będzie:  

 wykonywanie zadań zgodnie z przepisami obowiązującymi dla wewnętrznej służby ochrony, 

 wielozmianowy tryb pracy. 

 

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, możliwość 
rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji, przyjazne środowisko pracy, dobre warunki socjalne, 
Pracowniczy Program Emerytalny, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, nagrody jubileuszowe  
i odprawy rentowe/emerytalne na korzystnych warunkach. 

Osoby spełniające powyższe wymagania, zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV i listu 
motywacyjnego e-mailem na adres: centrala@bssochaczew.pl lub pocztą tradycyjną na adres: 
Bank Spółdzielczy w Sochaczewie 
ul. Władysława Reymonta 18 
96-500 Sochaczew 
w terminie do dnia 4 lutego 2022 r. 

 

Na składanych ofertach prosimy o załączenie podpisanej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Sochaczewie z siedzibą w Sochaczewie przy ul. 
Władysława Reymonta 18 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
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). Jednocześnie oświadczam, że 
zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym zamieszczonym w ogłoszeniu o pracę na stronie internetowej 
www.bssochaczew.pl w zakładce Praca w naszym Banku”. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole Organizacyjno –Administracyjnym pod nr telefonu 48/ 862 28 88 wew. 
18. 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. 

http://www.bssochaczew.pl/

