Ogłoszenie o naborze.
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle,
ul. Czackiego 4, 38-200 Jasło
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Specjalista ds. kadrowych
1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze, administracyjne, ekonomiczne albo średnie
policealne o profilu zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na wskazanym
stanowisku,
2) co najmniej 5 letni okres zatrudnienia osoba ze średnim wykształceniem,
3) co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem dokumentacji
kadrowej osoba z wyższym wykształceniem,
4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość przepisów ustawy - Karta Nauczyciela i rozporządzeń do ustawy,
6) znajomość przepisów ustawy – Kodeks pracy i rozporządzeń do ustawy,
7) znajomość obsługi komputera i programów biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny).
2. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
2) prowadzenie dokumentacji związanej z aktami pracowników, awansami, wynagrodzeniem,
premiowaniem, odznaczaniem, nagradzaniem, naliczaniem stażu pracy,
3) Prowadzenie sprawozdawczości kadrowej i przygotowywanie danych do SIO.
3. Warunki pracy:
1) praca w wymiarze ½ etatu ( 20 godz. tyg.),
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w budynku I LO w Jaśle,
4) pakiet socjalny,
5) konieczność wyjść i wyjazdów służbowych.
4. Wymagane dokumenty
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż
pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu
zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni
praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,
zawartych w ofercie pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz innych dobrowolnie
podanych danych osobowych nie wynikających z wyżej wymienionych przepisów prawa".
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem:
I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, ul, Czackiego 4 „NABÓR”
należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 28.08.2017 r. do godziny 10.00.

