
Zespijf SzldJI Ponadgimoazjalnvcti Nr 1 
im. Jana Szczepanika 

3 8 - 4 00 K R O S N O, ul. Podkarpacka U 
te l . / fax: 013 43 216 81 

Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krosnie oglasza 
nabor na stanowisko pomoc administracyjna 

1. Wymagania niezb^dne : 
a) posiadanie obywatelstwa polskiego 
b) posiadanie pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych i publicznych; 
c) niekaralnosc za umyslne przest^pstwo scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne 
przest^pstwo skarbowe; 
d) nieposzlakowana opinia; 
e) Stan zdrowia pozwalaj^cy na zatrudnienie na proponowanym stanowisku pracy; 
f) bardzo dobra umiej^tnosc obslugi komputera (Pakiet MS Office, poczta elektroniczna); 
g) znajomosc zagadnien z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczen 
spotecznych, zagadnien administracji kadrowej oraz wszelkich aktualnie obowi^zuj^cych 
przepisow w tym zakresie; 
h) wyksztalcenie minimum srednie ekonomiczne; 
i) doswiadczenie w pracy biurowej na podobnym stanowisku. 

2. Wymagania dodatkowe: 
a) odpowiedzialnosc, sumiennosc, zaangazowanie i samodzielnosc; 
b) umiej^tnosci analityczne i interpersonalne; 
c) dokladnosc; 
d) umiej^tnosc pracy w zespole; 
e) umiej^tnosc nawi^zywania kontaktow i wspolpracy z innymi instytucjami zewn.. 

3. Zakres obowiqzkow na stanowisku pomocy administracyjnej : 
a) wprowadzanie i przetwarzanie danych w systemic komputerowym; 
b) tworzenie dokumentow wewn^trznych i zewn^trznych; 
c) obstuga klientow; 
d) inne zwi^zane ze specyfik^ szkoly. 

4. Wymiar zatrudnienia : 3/4 etatu. 

5. Wymagane dokumenty i oswiadczenia: 
1. Curriculum vitae. 
2. Kserokopie dokumentow potwierdzaj^cych wyksztalcenie, kwalifikacje i umiej^tnosci, 
staz pracy. 
3. Oswiadczenie kandydata, ze posiada peln^ zdolnosc do czynnosci prawnych oraz 
korzysta z pelni praw publicznych. 
4. Oswiadczenie kandydata, ze nie byl skazany prawomocnym wyrokiem s^du za umyslne 
przest^pstwo scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przest^pstwo skarbowe. 
5. Oswiadczenie kandydata o wyrazeniu zgody na przetwarzanie w trybie post?powania 
rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz.U.2018.1000). 

Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy zlozyc w sekretariacie szkoly lub przeslac 
w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r. do godz. 13.00 na adres: Zespol Szkol 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika 38 - 400 Krosno, ul. Podkarpacka 16. 
Aplikacje, ktore wplyn^ po wyzej okreslonym terminie nie b^d^ rozpatrywane. Otwarcie ofert 
nast^pi w Zespole Szkol Ponadgimnazjalnych Nr l im. Jana Szczepanika w Krosnie w dniu 
24.08.2018. r.o godz. 13.30. 


