OGŁOSZENIE
Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza w Lubiniu ogłasza nabór
na stanowisko: Sekretarz Szkoły
wymiar czasu pracy– ½ etatu
I.
1.

Wymagania niezbędne kandydata
wykształcenie wyższe - ukończone studia licencjackie na kierunku administracja, kadry i płace lub
pokrewne, lub studia podyplomowe we wskazanym zakresie;

2.

posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej lub innych państw,
których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa
wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

3.

pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

4.

niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe;

5.

biegła obsługa komputera, w tym pakietu biurowego i korespondencji seryjnej

6.

nieposzlakowana opinia.

II.

Wymagania dodatkowe kandydata:

1.

znajomość przepisów ustawy Kodeks Pracy i Karty Nauczyciela i innych przepisów z zakresu oświaty;

2.

znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych;

3.

znajomość przepisów z zakresu o ochronie danych osobowych i o dostępie do informacji publicznej;

4.

umiejętność naliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac;

5.

komunikatywność werbalna i pisemna;

6.

przebyte szkolenia i kursy specjalistyczne z zakresu kadry i płace;

7.

doświadczenie w pracy z oprogramowaniem kadrowym Vulcan;

8.

umiejętność bezkonfliktowego działania;

9.

umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;

10. umiejętność pracy w zespole;
11. gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
12. przygotowanie pedagogiczne
III.

Zakres wykonywania zadań na stanowisku objętym naborem:
1.

Przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozdział (obieg) i przechowywanie korespondencji urzędowej w
tym także elektronicznej – wysyłanie i doręczanie pism

2.

Obsługiwanie telefonu i urządzeń biurowych, zamawiania i przyjmowanie rozmów

3.

Sporządzanie pism urzędowych zgodnie z obowiązującymi normatywami

4.

Gromadzenie pism i dokumentów w segregatorach i teczkach, grupowanie i ewidencjonowanie ich
zgodnie z obowiązującą dekretacją i symboliką, przestrzeganie przepisów kancelaryjnych oraz
właściwe przechowywanie i udostępnianie ich

5.

Zamawianie i rozdysponowanie druków szkolnych

6.

Ewidencjonowanie i należyte zabezpieczenie świadectw szkolnych, druków ścisłego zarachowania
oraz korespondencji poufnej

7.

Wydawanie odpisów świadectw szkolnych (duplikatów), sporządzanie legitymacji szkolnych dla
uczniów,

8.

Prowadzenie księgi uczniów, księgi dzieci

9.

Prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją roku szkolnego, organizacją pracy szkoły,
organizacją egzaminu zewnętrznego

10. Prowadzenie akt osobowych pracowników administracyjnych, obsługowych, nauczycieli
11. Obsługa programu wyposażenie
12. Prowadzenie archiwum zakładowego
13. Sporządzanie umów oraz angaży, przeszeregowań
14. Sporządzanie

na

podstawie

wykazów

nauczycieli

zbiorczego

zestawienia

godzin

ponadwymiarowych i opiekuńczych, po ich uprzednim sprawdzeniu przez Dyrektora
15. Sporządzanie zużycia materiałów
16. Prowadzenie kasy i obowiązującej dokumentacji obrotów: raporty kasowe, czeki, przyjmowanie
wpłat
17. Przyjmowanie rozliczeń gotówkowych
18. Opracowanie (opisywanie) faktur i innych dokumentów płatniczych stanowiących podstawę do
realizacji z budżetu poprzez zaopatrywanie dowodów księgowych wymaganymi klauzulami
(pieczęcie podpisy)
19. Prowadzenie dokumentacji kontroli zarządczej
20. Prowadzenie dokumentacji elektronicznej związanej z SIO i i-Arkuszem
21. Przyjmowanie i koordynowanie rezerwacji na schronisku młodzieżowym
22. Dokonywanie zakupów
23. Sporządzanie informacji PFRON
24. Wypełnianie innych obowiązków i czynności wynikających z bieżących potrzeb i sytuacji
na polecenie Dyrektora Szkoły
IV.

Warunki pracy:
1.

½ Etatu (20 godzin tygodniowo).

2.

Zatrudnienie na czas okres próbny z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.

3.

Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Zespołu Szkół
i Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza w Lubiniu.

4.

Stanowisko pracy zlokalizowane będzie na parterze w pomieszczeniu biurowym w budynku Zespołu
Szkół w Lubiniu. Pomieszczenie pracy oświetlone jest światłem dziennym i elektrycznym.
Pomieszczenie wyposażone jest w sprzęt biurowy.

I.

Wymagane dokumenty:
1.

CV i list motywacyjny – muszą być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata o zgodzie
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,

2.

oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

3.

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności
do czynności prawnych,

4.

oświadczenie kandydata o niekaralności,

5.

oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
samodzielnego referenta,

6.

kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,

7.

kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia
o zatrudnieniu),

8.
VI.

inne: kopie zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów itp.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 29.11.2019r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym
imieniem, nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji i numerem telefony kontaktowego oraz
z dopiskiem ”Konkurs na stanowisko SEKRETARZ SZKOŁY” osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół
w Lubiniu w godzinach: 9.00-13.00 lub listownie na adres: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
im. Adama Mickiewicza w Lubiniu, Lubiń, ul. Powstańców 23, 64-010 Krzywiń (decyduje data wpływu
do Zespołu Szkół w Lubiniu). Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego
zostaną powiadomione telefonicznie. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty
odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

VII.

Informacje dodatkowe:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO).Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane
dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
1. Administrator danych i kontakt do niego: Zespół Szkół w Lubiniu, Lubiń, ul. Powstańców 23, 64-010
Krzywiń
2. Kontakt do inspektora ochrony danych: zslubin@wp.pl
3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy sekretarz szkoły
4. Informacje o odbiorcach danych: jedynym podmiotem przetwarzającym powyższe dane : Zespół
Szkół w Lubiniu, Lubiń, ul. Powstańców 23, 64-010 Krzywiń
5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy
(z uwzględnieniem okresu 3 miesięcznej karencji),
6. Uprawnienia:
•

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także
prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy
administratora danych, podany powyżej,

•

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
8. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji;
nie będą też profilowane.

