Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - referenta

Ogłoszenie Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzeszczach
z dnia 20.11.2018r.

Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach
samorządowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz.1202 z późn. zm.)
o naborze na wolne stanowiska urzędnicze – referenta – 0,65 etatu
I.

Kandydat na wyżej wymienionym stanowisko musi spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne:
a) posiada obywatelstwo polskie lub jest obywatelem Unii Europejskiej bądź
obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiada znajomość języka polskiego
potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
c) posiada wykształcenie wyższe, lub tytuł technika administracji,
d) posiada dwuletni staż pracy w tym minimum półroczny staż pracy w jednostce
samorządu terytorialnego,
e) biegła obsługa komputera pakietu Microsoft Office,
f) znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
g) znajomość Instrukcji Kancelaryjnej,
h) znajomość zasad rachunkowości, przepisów dotyczących systemu oświaty – Karta
Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Prawo Oświatowe, znajomość przepisów z
zakresu Prawa Pracy,
i) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:
a) obsługa programu SIO,
b) znajomość Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz.U. z 2018r. poz. 217), postepowania z dokumentacją w placówkach
oświatowych,
c) doświadczenie w pracy w sekretariacie poradni psychologiczno – pedagogicznej
d) znajomość procedur RODO

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie sekretariatu placówki:
a) bieżące prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną,
właściwe segregowanie dokumentów oraz ich rejestrowanie,
b) przepisywanie i formatowanie opinii formułowanych przez pracowników
pedagogicznych i innych pism wynikających z działalności placówki,
c) wstępne rozpoznanie potrzeb klientów placówki, kierowanie ich do odpowiednich
specjalistów, ustalanie terminów badań diagnostycznych,
d) telefoniczne informowanie klientów i placówki oświatowe o terminach badań lub ich
zmianach,
e) przygotowanie pracowniom pedagogicznym kart przechowywanych w składnicy akt
do bieżących działań diagnostycznych i konsultacyjnych,
f) opieka nad składnicą akt – archiwizowanie teczek indywidualnych uczniów,
prowadzenie rejestracji w formie kart katalogowych,
g) odbieranie poczty e-mail.

2. Sporządzanie umów o pracę;
3. Sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów
dotyczących zatrudniania i wynagradzania pracowników, do których wydania
pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa;
4. Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty
urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop);
5. Prowadzenie ewidencji czasu pracy;
6. Prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej (zgłoszenia i wyrejestrowania
z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin);
7. Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika;
8. Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich
aktualności;
9. Prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i Ppoż. pracownika oraz
kontrola ich aktualności;
10. Rozliczenie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz
innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych,
wychowawczych, itp. stosownie do przepisów Kodeksu Pracy;
11. Sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw personalnych określonych przez
odpowiednie przepisy prawa do Urzędu Statystycznego;
12. Prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
13. Sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczących zatrudnienia pracowników, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i terminami;
14. Wprowadzanie danych do SIO.
III. Wymagane dokumenty – oferty osób ubiegających się o wyżej wymienione stanowisko
urzędnicze powinny zawierać:
1.
2.
3.
4.

życiorys,
list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata,

5. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu
pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych
Dz.U. z 2018r. poz. 1000 dla celów przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze,
9. w przypadku osób, które zmieniły nazwisko i wystąpiłaby rozbieżność
w dokumentacji składanej do naboru prosimy o dołączanie kserokopii dokumentu
potwierdzającego w/w zmianę,
10. w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności prosimy
o dołączenie kserokopii dokumentu potwierdzającego w/w orzeczenie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie
przed jej wycofaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klauzula ta musi być opatrzona
podpisem. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje odrzuceniem
oferty.
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I RE (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Poradnia psychologiczno –
Pedagogiczna w Brzeszczach, reprezentowane przez Dyrektora Poradni, z siedzibą w
Brzeszczach, przy ul. Kosynierów 20.
Kontaktować się z nami można w następujący sposób:
a) listownie: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzeszczach, ul.
Kosynierów 20, 32-620 Brzeszcze
b) telefonicznie: 32 737 46 46
2. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą.
3. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz miesiąc po jej
zakończeniu dane osoby wyłonionej w wyniku naboru, a następnie oferty złożone
przez kandydatów zostaną odesłane. Dane osób, które zostały wskazane jako kolejni
kandydaci do zatrudnienia będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od
zakończenia naboru osoby wyłonionej w trakcie naboru – następnie w przypadku, gdy
nie dojdzie do zatrudnienia tych osób, ich oferty zostaną odesłane. Protokoły z
posiedzenia Komisji będą przechowywane przez okres wynikających z przepisu prawa
oraz będą archiwizowane zgodnie posiadaną kategorią archiwalną.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa.

5. Może pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co
będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania Pańskiej kandydatury na
późniejszym etapie rekrutacji.
6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
f) prawo do wniesienia skargi do prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w
pozostałym zakresie – dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje
brakiem rozpatrzenia kandydatury.
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach (osobiście lub przesłać pocztą) z
podaniem adresu zwrotnego i z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referenta Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzeszczach”
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2018r. godzina 13.00 (decyduje data wpływu do
urzędu) na adres:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzeszczach
ul. Kosynierów 20, 32-620 Brzeszcze.

IV. Inne informacje:
Postępowanie naborowe na wolne stanowisko urzędnicze przeprowadza Komisja powołana
przez Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzeszczach.
W/w postępowanie składać się będzie z II etapów:
I etap – kwalifikacja formalna, złożone oferty będą badane pod względem kompletności
i spełnienia w/w wymagań przez kandydatów na w/ w stanowisko urzędnicze.
O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu naboru osoby, które spełniły wymogi formalne
zostaną powiadomione indywidualnie.
II etap – kwalifikacja merytoryczna – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzana
będzie wiedza kandydatów.
Kandydaci wyłonieni w drodze naboru, będą zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia
o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz po skierowaniu przez pracodawcę do

uzyskania wstępnych badań lekarskich niezbędnych do zatrudnienia na wskazanym
stanowisku.
Z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze zostanie upowszechniona
w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Brzeszczach.
Uwaga: Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez
wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzeszczach

Celina Korczyk

