
DYREKTOR GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJ NEGO 

SZKÓŁ W CHARSZNICY 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
1. Adres jednostki: 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Charsznicy, ul. Kolejowa 20, 
32-250 Charsznica, tel 41 38 36 616 

2. Określenie stanowiska pracy: 

      Referent 

3. Wymiar czasu pracy: ½  etatu 

4. Wymagania niezbędne: 

a) obywatelstwo polskie 
b) wykształcenie wyższe magisterskie 
c) dobra znajomość obsługi komputera – obsługa programu Kadry Optivum 
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym 
f) kandydatem nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za  
    umyślne przestępstwo  ścigana z oskarżeniem publicznym lub umyślne przestępstwo 
    skarbowe 
g) minimum półroczne doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego 

5. Wymagania dodatkowe: 

a) umiejętność nawiązywania kontaktów i pracy w zespole 
b) wysoka kultura osobista 
c) mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku 

6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

a) prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach pracowniczych związanych 
    ze stosunkiem pracy pracowników placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest  
    Gmina Charsznica w GZEAS, w szczególności przygotowywanie umów 
    o pracę, podwyżek płac i awansów indywidualnych, świadectw pracy itp. 
b) ścisła współpraca ze stanowiskiem ds. płac 
c) przygotowywanie informacji niezbędnych do opracowywania planów finansowych 

7. Wymagane dokumenty: 

a) list motywacyjny, 
b) życiorys – curriculum vitae, 
c) świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie uwierzytelnione) 
d) dyplomy i świadectwa potwierdzające wykształcenie (kserokopie uwierzytelnione), 
e) zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach (kserokopie uwierzytelnione), 
f) kwestionariusz osobowy, 
g) oświadczenia (o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku, o korzystaniu 
    w pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie). 

List motywacyjny i szczegółowe CV  powinny być opatrzone klauzulą: 
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  
  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997  
  o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 1001, poz.926) oraz ustawą z 22.03.1999  
  o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001 r. nr 142, poz.1593 z późn. zm.).”  

 
8. Termin składania ofert upływa w dniu  16.IV.2012 r. 

 



   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie  lub pocztą na adres: Gminny 
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Charsznicy, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica z 
dopiskiem: „Nabór na stanowisko  Referenta” w terminie do dnia 16.IV.2012r.  

 
9. Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej bip.charsznica.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie GZEAS. 
 
 

10. Dodatkowych informacji udziela: Agata Ciepała –Dyrektor GZEAS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


