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naborze na stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. kadr

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach ogłasza nabór na wolne

stanowisko urzędnicze Inspektor ds. kadr w Domu Pomocy Społecznej w
Jarogniewicach.

Nanva i adres jednostki:
Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul.

Określenie stanowiska urzędniczegoz
Inspektor ds. kadr.

'Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności

publicznych,

Poznańska 25, 64-020 Czernpii.

prawnych oraz kotzystanie z pełni praw

c) wyksźałcenie co najmniej średnie oraz kursy i szkolenia w zakresie prowadzenia
spraw kadrowo-administracyjnych,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
a) wyksźałcenie co najmniej średnie,
b) kursy i szkolenia w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-administracyjnych,
c) stnrż pracy min. 5 lat,
d) dobra organizacja pracy,
e) biegła obsługa komputera,
f) odpowiedzialność, komunikatylrnośó, krea§łvnośó, umiejętnośó pracy w zespole,
g) nastawienie na własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji,
h) wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) umiej ętność obsługi programu,,Kadry-Płace",
b) umiejętność obsługi programu,,Płatnik",
c) prowadzenie wszystkich spraw kadrowych,
d) prowadzenie sekretariatu,
e) prowadzenie wymaganej dokumentacj i, ewidencj i, sprawozdaw czości,
f) organizowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zgodnie z przepisani

BHP oraz nńzór nad ich przestrzeganiem,
g) doskonalenie metod pracy.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Pruca administracyjno-biurowa, siedząca, wykonywana w budynku administracji w
siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.
Stanowisko pracy zlitązane jest z pracą na komputerze powyżej połowy dobowego czasu
pracy.
Praca j edno zmianowa w pełnym wymiarze cza§t pracy.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
jednostce:
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Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w
Jarogniewicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upubliczńęńa
ogłoszenia nie przekroczył 6%;o.

Wymagane dokumenĘ:
a) list motywacyjny i kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

(w zńączeniu) zawierający informacje, o których mowa w art. 22' § I ustawy z dńa
26czerwca1974r. Kodekspracy(Dz.U. z20l8r.,poz.9I7 zezffi.),tj, imię(imiona)
i nanvisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zanięszkania (adres do
korespondencji), wyksńałcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przy czym
podanie danych zawaĘchw punkcie 9 i 10 jest dobrowolne.

b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
c)kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności,

uprawnienia,
d) oświadczenie kandydata, że korzysta z peŁni praw publicznych, posiada pełną

zdolnośó do czynności prawnych oraz że nię był prawomocnie skazarty wyrokiem
sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,

e) oświadczeńę owyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w liście moĘwacyjnym lub innych zŃączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych
danych zawartę są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust.
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Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:,,Dotyczy
naboru na wolne stanowisko vrzędnicze Inspektora ds. kadr w Domu Pomocy Społecznej
w Jarogniewicach" w terminie do dnia 24 |ipca 2018 r. do godz. 15.00 w siedzibie Domu
Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.
Ostateczny termin ńożenia ofert mija w dniu 24lipca 2018 r. o godz. 15.00. Dotyczy to
również ofertprzekazanych w formie przesyłek pocźowych.
Aplikacje niespełniające wymagń formalnych, niekompletne lub złożonę po upływie
terminu nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej htę:/iwww.bip.powiatkoscian.wokiss.p1l oraz na tablicy
informacyjnej w budynku, w którym mieści się siedziba Domu Pomocy Społecznej w
Jarogniewicach.

Jarogniewice, 13 lipca 2018 roku
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