OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE SPECJALISTA DS. KADR
Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz.
530) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zasad
wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w (jednostkach organizacyjnych
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021, poz. 1960).

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Fryderyka Chopina
Ogłasza konkurs na stanowisko:
SPECJALISTA DS. KADR
1. Wymagania niezbędne:
a. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
b. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
c. nieposzlakowana opinia,
d. dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Płatnik, oprogramowanie
KADRY Vulcan),
e. znajomość zagadnień z zakresu, zawierania umów o pracę, wystawiania świadectw
pracy, prowadzenia akt osobowych pracowników oraz przepisów ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
f. wykształcenie średnie ekonomiczne – 4 lata pracy na podobnym stanowisku,
g. wykształcenie wyższe ekonomiczne – 2 lata pracy na podobnym stanowisku,
h. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
a. komunikatywność i umiejętność współpracy,
b. odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) udzielanie informacji pracownikom szkoły w sprawach kadrowych.
b) współpracowanie z Urzędem Miasta Jelenia Góra, Radcą Prawnym, Medycyną Pracy, PIP
i ZUS.
c) doskonalenie swojego warsztatu pracy i umiejętności zawodowych oraz systematyczne
zdobywanie nowej wiedzy wymaganej na zajmowanym stanowisku.
d) bieżące zapoznawanie się z przepisami w zakresie prawidłowego zarządzania
powierzonymi obowiązkami.
e) sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
z pracownikami (przygotowywanie umów, wystawianie świadectw pracy, wymiarów
wynagrodzenia, zmian warunków pracy i płacy, ustalanie uprawnień do dodatków
stażowych, uprawnień do nagród jubileuszowych, ustalanie uprawnień urlopowych).
f) sprawowanie nadzoru nad terminami szkoleń wstępnych i okresowych pracowników szkoły
w dziedzinie bhp.
g) sporządzanie stosownych zaświadczeń o zatrudnieniu – na prośbę pracownika.
h) prowadzenie teczek akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

i)
j)

k)

l)
m)
n)
o)
p)
q)

przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji pracowników przechodzących
na emeryturę. Załatwianie spraw związanych w tym zakresie w ZUS.
sporządzanie miesięcznych i rocznych rozliczeń czasu pracy pracowników administracji
i obsługi (prowadzenie ewidencji czasu pracy) oraz drukowanie i kontrola list obecności
pracowników administracji i obsługi.
sprawowanie nadzoru nad terminami ważności orzeczeń lekarskich, kierowanie
pracowników na badania wstępne, okresowe, kontrolne oraz badania sanitarnoepidemiologiczne.
prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną pracowników.
wystawianie delegacji służbowych dla pracowników szkoły.
zamawianie legitymacji służbowych dla nauczycieli.
sporządzanie planów urlopów wypoczynkowych kadry kierowniczej oraz administracji
i obsługi.
obsługa sprawozdawczości statystycznej w ramach portalu sprawozdawczego GUS.
wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej.

4. Wymagane dokumenty:
a. List motywacyjny;
b. Curriculum Vitae;
c. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje
i umiejętności, staż pracy;
d. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz
korzysta w pełni z praw publicznych;
e. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
f. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 ze zm.).
5. Warunki pracy:
Zatrudnienie na pełny etat
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Szkoły lub przesłać
w terminie do dnia 24.08.2022 r. na adres Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Fryderyka Chopina,
ul. Moniuszki 9, 58-506 Jelenia Góra w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na
wolne stanowisko urzędnicze – „specjalista ds. kadr”. Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po
wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w SP 11 im. Fryderyka Chopina w dniu 25.08.2022 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 75 75 31 296.
Lista osób spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu zostanie ogłoszona
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra : http://bip.umjeleniagora.dolnyslask.pl/. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną
poinformowani indywidualnie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra i na tablicy
informacyjnej Szkoły w terminie do dnia 29.08.2022 r.

Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną
protokolarnie zniszczone.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 11
im. Fryderyka Chopina
Barbara Marszałek-Szurek

