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Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Bielanach Wroclawskich
ul. Akacjowa 1, 55-040 Kobierzyce
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

referent ds. biurowo

Określenie stanowiska: referent ds. biurowo

-

-

kadrowych

kadrowych

(

0,75 etatu kadry oraz 0,25 etatu

sekretariat}
Wymiar etatu:

].

etat

- zatrudnienie od

16 października 2OI7 r.

Mieisce wykonywania pracy:
Szkoła Podstawowa im. UNlCEF w Bielanach Wrocławskich
ul. Akacjowa

1, 55-040 Kobierzyce

1.Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1)

2|
3)
4)

obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, lub obywatelstwo innego państwa,

jeżeli na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego
przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pełna zdolnośćdo czynnościprawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślneprzestępstwa
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślneprzestępstwo skarbowe,
wykształcenie wyższe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

1)
2)
3)

4)

5)

znajomośćobsługi komputera (Word, Excel, lnternet),
umiejętnośćobsługi urządzeń biurowych,

umiejętność pracy w zespole, rzetelność, kreatywność,dobra organizacja czasu pracy,
terminowość,punktualność,komunikatywność, życzliwość,umiejętnośćkorzystania
z przepisów prawa,

doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostce oświatowej,

znajomośćUstawy

o

systemie oświaty,Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy

o Pracownikach Samorządowych, Ustawy o Ochronie Danych Osobowych
3.Warunki pracy na stanowisku:
Praca przy komputerze
4.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)

b)
c)

d)

prowadzenie teczek akt osobowych pracowników pedagogicznych
(40 szt.)

i

niepedagogicznych

uaktualnianie regulaminów w zakresie kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych,
instrukcji

ka

ncela ryjnej oraz

a

rchiwa lnej,

rozliczanie miesięcznej ewidencji czasu pracy pracowników pedagogicznych
prowadzenie ewidencji kart urlopowych u pracowników niepedagogicznych,

e)

obsługą programów oświatowych m. in, nowe SlO

f)

o uczniach, nauczycielach, pracownikach niepedagogicznych, PAB_s
przygotowywanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika;

,
g)
h)

(

System lnformacji OŚwiatowej) o bardzo

rozszerzonym zakresie wprowadzania aktualizacji wszystkich danych dziedzinowYch:

załatwianiem spraw biurowo - kadrowych na wniosek nauczycieli i wychowawców,

przestrzeganie wewnętrznych zarządzeń dyrektora

Szkoły i

wykonywanie innych

nieokreślonych wyżej czynnościzleconych przez dyrektora i przełożonych,

5.1nformacja o wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia w miesiącu sierpniu żOI7 r. osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej
im, uNlcEF w Bielanach wrocławskich w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%,

6.Wymagane dokumenty:

a)

list motywacyjny oraz CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danYch

b)

kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętnoŚci,
kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolnoścido czynnoŚci prawnych, korzYstaniu
z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umYŚlnie.

c)

d)
e)

osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia L997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U.z20!6 r. PoZ.
922 ze zm.\ oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowYch
(t. j. Dz. |J, zżot6 r. poz. 9O2),

7.Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać listownie lub osobiściew sekretariacie Szkoły Podstawowej im.

UNlcEF w Bielanach Wrocławskich w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Nabór na referenta ds.
biurowo - kadrowych " do dnia 07.10.20]-7 r. do godziny 1-4,00,
Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane,
8.1nne informacie:

osoby zakwalifikowane zostaną telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami, Dokumenty kandYdata
wybranego w naborze, zostaną dołączone do Jego akt osobowych,
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowane w sekretariacie szkOły Przez okres trzech
je
miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, w tym czasie kandydaci mogą
odebrać za pokwitowaniem.
Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
P
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