
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach 

 

zatrudni pracownika na stanowisko SPECJALISTA DS. KADR na zastępstwo (na czas 

określony)  
 

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:  

 

1. Prowadzenie  teczek akt osobowych pracowników. 

2. Przygotowanie umów o pracę dla pracowników. 

3. Wydawanie świadectw pracy i zaświadczeń dot. zatrudnienia. 

4. Wydawanie legitymacji służbowych. 

5. Przechowywanie i archiwizacja dokumentów dotyczących awansu zawodowego 

nauczycieli. 

6. Współpracowanie i udzielenie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków 

o emerytury lub renty. 

7. Prowadzenie sprawy wojskowych: 

- ewidencję nowoprzyjętych uczniów 

- wydawanie zaświadczeń reklamacyjnych 

- ewidencje pracowników 

8. Współpraca  w pracach inwentaryzacyjnych. 

9. Prowadzenie kasy. 

10. Prowadzenie archiwum szkolnego w zakresie dokumentacji kadrowej. 

11. Prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich 

12. Prowadzenie rocznej ewidencji czasu pracy. 

13. Prowadzenie ewidencji urlopów pracowników. 

14. Sporządzanie sprawozdań w zakresie dot. zatrudnienia pracowników 

15. Przygotowanie stanu zatrudnienia do deklaracji PFRON. 

16. Kompletowanie informacji i wprowadzanie do programu danych do sprawozdania 

SIO. 

17. Przestrzeganie regulaminu pracy. 

18. Wykonywanie innych czynności oraz poleceń głównego księgowego i dyrektora   

       szkoły. 

 

Wymagania niezbędne:  

a) obywatelstwo polskie; 

b) posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. 

stanowisku – min. wykształcenie średnie, 3 lata doświadczenia zawodowego; 

c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych; 

d) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku Specjalisty. 

 

Wymagania dodatkowe:  
a) ogólna znajomość przepisów ustaw: Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, ustawa                      

o Systemie Oświaty, ustawa o Finansach Publicznych, ustawa o Rachunkowości, 

ustawa o Pracownikach Samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów 

wykonawczych; 



b) znajomość programów firmy VULCAN ( Kadry); 

c) znajomość komputera (pakiet Microsoft Office, przeglądarek internetowych i poczty 

elektronicznej - SOD); 

d) umiejętność obsługi elektronicznych urządzeń biurowych (faks, drukarka, kopiarka 

itp.);  

 

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:  

a) wysoka kultura osobista; 

b) zdecydowanie i samodzielność w działaniu, dyspozycyjność; 

c) umiejętność pracy w zespole. 

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  

a) praca wykonywana będzie w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1  w Gliwicach 

przy ul. Kozielska 1; 

b) praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu z uczniami, nauczycielami, 

pracownikami szkoły oraz interesantami; 

c) praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała; 

d) narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka; 

e) stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie; 

f) praca w dniach poniedziałek–piątek, zgodnie z harmonogramem. 

Zatrudnienie: od dnia 1 listopada 2019 r., z możliwością przesunięcia terminu 

zatrudnienia wg potrzeb pracodawcy. 

 Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo 

 Wymiar zatrudnienia: wymiar czasu pracy 1  etat (tj. 40 godzin wg harmonogramu),  

 

Informacja nt. wymaganych dokumentów:  

a) list motywacyjny; 

b) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej; 

c) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność                                                            

z oryginałem); 

d) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) 

potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe; 

 

Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:  
a) dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 23 

października 2019 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach, ul. Kozielska 1, 44-100 Gliwice; 

b) aplikacje, które wpłyną do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1              

w Gliwicach  po terminie, nie będą rozpatrywane; 

c) złożone oferty nie będą odsyłane, nieodebrane po 3 miesiącach od dnia naboru zostaną 

zniszczone. 
Dyrektor CKZiU nr 1 w Gliwicach - mgr inż. Szatka Krystian 


