Biała, 08.07.2022
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej, ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. kadr i płac:
Nazwa i adres jednostki:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
im. Ireny Sendlerowej w Białej,
ul. Parkowa 1, Biała
64-980 Trzcianka
Stanowisko urzędnicze: referent ds. kadr i płac
Wymiar czasu pracy: 1 etat – 40 godzin tygodniowo
Zatrudnienie: od 1 sierpnia 2022r.
Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem
Wymagania niezbędne:
Do konkursu może kandydat, który:
•

ma obywatelstwo polskie,

•

wykształcenie średnie ekonomiczne,

•

staż pracy: 4 lata,

•

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

•

niekaralność sądowa za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwa skarbowe,

•

brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
urzędniczym.

Wymagania dodatkowe:
•

bardzo dobra znajomość obsługi komputera, programu MS Office, urządzeń
biurowych,

•

komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

•

umiejętność redagowania pism,

•

dyspozycyjność,

•

wysoka kultura osobista,

•

znajomość przepisów prawa oświatowego, karty nauczyciela, kodeksu pracy,
ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o podatku od wynagrodzeń,
kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o pracownikach
samorządowych,

•

mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Podstawowy zakres obowiązków:
•

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń,
i zasiłków chorobowych),

•

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy,

•

Sporządzanie umów cywilnoprawnych dla zleceniobiorców,

•

Naliczanie list płac,

•

Terminowe sporządzanie sprawozdań, zestawień i raportów do ZUS, GUS, US, PFRON.

Warunki zatrudnienia:
•

- praca o charakterze administracyjno – biurowym,

•

- wymiar zatrudnienia 1 etat,

•

- z wyłonionym w naborze kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę na okres
3 miesięcy z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

Wymagane dokumenty:
•

CV,

•

list motywacyjny,

•

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

•

oświadczenie o niekaralności,

•

kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o
posiadaniu obywatelstwa polskiego,

•

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

•

oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku,

•

kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

•

kserokopie świadectw pracy, lub zaświadczenie o zatrudnieniu od obecnego
pracodawcy,

•

klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych,

•

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie oraz udostępnianie danych
osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty w zamkniętych kopertach oznaczone imieniem i nazwiskiem kandydata
z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. kadr i płac” należy składać
do dnia 23.06.2022r. w sekretariacie placówki, osobiście lub za pośrednictwem poczty,
od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500, w dniu 23.06.2022 r. do godz. 1000.
Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert odbędzie się 23.06.2022 roku o godzinie 1015. Dokumenty kandydata
wybranego w naborze i zatrudnionego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej
zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą
przechowywane w jednostce, co najmniej przez 3 miesiące. Po tym terminie dokumenty
mogą być odbierane przez tych kandydatów.
W przypadku, gdy kilka ofert kandydatów będzie do siebie zbliżonych pod względem
merytorycznym kandydaci ci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O jej terminie
zostaną poinformowani telefonicznie po otwarciu ofert.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530). niezwłocznie
po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru będzie opublikowana
w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.
Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, przedłoży na prośbę
pracodawcy aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
Odpowiedzi na temat konkursu udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8: 00
do 15:00 pod numerem telefonu: 600 077 982.
Dyrektor
/-/ mgr Sławomir Milczarek

