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NIP 743-10-27-651
OGI,OSZENIE O NABORZE KANDYDATA

NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KADR

Na podstawie art.6 ustawy z dnia21 listopada2}}8 r. o pracownikach samorz4dolvych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia

15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracownik6w samorz4dowych (Dz. U. z 2018 r.,

poz.936 ze zm.)

Dyrektor Zespolu Szk6l Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. F,IW Orzeszkowej

w Bartosrycach oglasza konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DO SPRAW KADR.

1. Nazrva i adres jednostki:
Zesp6N Szl56t PonadgimnazjalnychNr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach

ul. Slowackiego 1

11-200 Bartoszvce

2. OkreSlenie stanowiska:
Specjalista ds. kadr i administracji - Il2 etatu (20 godzin tygodniowo).

3. Wymagania niezbgdne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej,

lub obywatelstwa innego paflstwa, kt6remu na podstawie um6w migdzynarodowych

lub przepis6w prawa wsp6lnotowego przysluguje prawo do podjgcia zatrudnienia

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ;

2) posiadanie pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw

publicznych;

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umySlne przestgpstwo Scigane

z oskarhenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe;

4) znajomoS6 jgzyka polskiego w mowie i piSmie w zakresie koniecznym do wykonywania

obowi4zk6w specjalisty ds. kadr;

5) stan zdrowiapozwalajqcy na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;

6) wyksztalcenie wyZsze;

7) posiadanie doSwiadczenia w pracy w zakresie kadr i plac (minimum 2-letni staL pracy

w administracji publicznej lub 4-letni sta?pracy zawodowej);

8) nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:
1) doskonala znajomoSd przepisow z zal<resu prawa pracy, ustawy Kafia Nauczyciela,

ubezpieczeri spolecznych, Zakladowego Funduszu Swiadczet'r Socjalnych, przepis6w

oSwiatowych i samorz4dowych;



2) bardzo dobra umiejgtnoSd obstrugi komputera (w szczeg6lnoSci znajomoS6 programu

Progman Kadry, pakietu Ms Office);
3 ) pr akty czna znaj omo S 6 zagadniett kadro wo -placo wych ;

4) samodzielnoSd, dokladnoSi i terminowoSd w wykonywaniuzadan;
5) wysoka kultura osobista;

6) umiej gtnoS ci analityczne i interpersonalne;

7) umiejgtnoS6 pracy w zespole;

8) umiejgtnoSc nawiqzywania kontakt6w i wsp6lprucy z instytucjami zewngtrznymi.

5. Zakres zadafiwykonywanych na stanowisku specjalista ds. kadr:
1) kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracownik6w;

2) przygotowywanie od strony formalnoprawnej dokument6w dotycz4cych zatrudnienia,

rozwi4zania um6w o pracg, zaszeregowania, przeniesief, urlop6w i innych spraw

wynikaj4cych ze stosunku pracy;

3) przygotowywanie i prowadzenie spraw dotycz4cych awansu zawodowego nauczycieli;

4) wsp6lpracowanie i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie skladania wniosk6w

o renty i emerytury do organu rentowego;

5) wsp6lpraca z Powiatowym UrzEdem Pracy w zakresie organizacji stazy, przygotowania

zawodowego itp.;

6) sporzqdzanie sprawozdari w zakresie dotyczqcym zatrudniania pracownik6w, zgodnie

z obowiqzuj4cymi przepisami i terminami;

7) sporzqdzanie sprawozdafr do GUS w zakresie spraw personalnych okreSlonych przez

odpowiednie przepisy prawa;

8) sporzqdzanie sprawozdawczoSci (SIO, PFRON).

9) prowadzenie spraw zwiqzanychzZal<NadowymFunduszem Swiadczeri Socjalnych;

10) prowadzenie skladnicy akt;

11) ustalanie uprawnieri urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym zwiqzanej (karty

urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop);

12) prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlop6w pracowniczych, zwolnieri lekarskich;

13)prowadzenie ewidencji obowiqzkowych badafi lekarskich pracownik6w i kontrola ich

aktualnoSci;

14)prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej lzgloszenia i wyrejestrowania

zubezpieczenspolecznych i zdrowotnych pracownik6w i czlonk6w ich rodzin, sprawy

zwiqzane z ustaleniem kapitalu pocz4tkowego;

15) wydawanie zaSwiadczef dotyczqcych stosunku pracy na wniosek pracownika;

16)prowadzenie ewidencji obowi4zkowych szkolefr BHP i ppoz pracownika oraz kontrola

ich aktualnoSci;

77)rozliczanie pracownik6w z wykorzystanych dni urlop6w wypoczynkowych oraz innych

przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlop6w okoliczno5ciowych, wychowawczych

itp., stosownie do przepis6w Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela.

6. Informacja o warunkach pracy:

Praca umyslowa, stanowisko samodzielne, pod nadzorem.

Praca wykonywana w biurze mieszcz1cym sig w budynku szkoly, przy komptrterue



7. Informacja dotYcz4ca

w rozumieniu przePis6w

niepelnosprawnych:
Wska2nik zatrudnienia

niz 6Yo.

wskaznika zatrudnienia osr6b niepelnosprawnych w szkole,

o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b

os6b niepelnosprawnych w sierpniu 2019 r. wynosil mniej

8. Wymagane dokumentY:
1) podanie o przyjgcie na stanowisko objqte konkursem, zawieraj4ce nastgpuj4ce dane

osobowe kandvdata:

- imig (imiona) i nazwisko,

- datg i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

CV z dokladnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

poSwiadczone przez kandydata za zgodnos6 z oryginalem kopie dokument6w

potwierdzaj 4cych posiadanie wymagane go staZu pf acy : Swiadectw pf acy, za(iwiadczen

o zatrudnieniu lub innych dokument6w potwierd zajqcy ch okres zatrudnienia;

poswiadczone plzez kandydata za zgodnos6 z otyginalem kopie dokument6w

potwierdra.l4cych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu ukofrczenia

studi6w v'rylszYch;

poSwiadcz one przez kandydata za zgodnolc z oryginalem kopie innych dokument6w

potwierdzaj ?cych po s iadane kwalifi kacj e zawo dowe lub umiej gtno Sci ;

oSwiadczenie kandyd ata o posiadaniu petrnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych

oraz korzystania z peNni praw publi czny ch;

D oSwiadczenie kandydata o braku skazaniaprawomocnym wyrokiem s4du za umySlne

przestgpstwo Scigane z oskarkenia publicznego lub umySlne przestqpstwo skarbowe;

8) oSwiadczenie kandydata o znajomoSci jgzyka polskiego w mowie i piSmie w zakresie

koniecznym do wykonywania obowi4zk6w specjalisty ds. kadr;

9) poSwiadcz ota przez kandydata za zgodnoll z otyginalem kopia zaSwiadczenia

lekarskiego o braku przeciwwskazari zdrowotnych do wykonywania pracy

na stanowisku specjalisty ds. kadr;

10) oSwiad czenieo wyraZeniu zgody naprzetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie

z Ustaw4 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.u' 22018 r',

poz. 1000 ze zm.)w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty ds. kadr'

11) Osoby pragnQce skorzysta6 z uprawniefr przyslugujqcym osobom niepelnosprawnym

musz4 dodatkowo wraz z ww, dokumentami przedlo?y' kopig dokumentu

potwierdzaj 4cego niepelnosprawnoS6'

12) Osoba nieposiadaj4ca obywatelstwa polskiego moize zostal zatrudniona, jeaeli posiada

znajomoS6 jEzyka polskiego potwierdzon4 dokumentem okreSlonym w przepisach

o sluzbie cywilnej.

2)

3)

4)

s)

6)



9. Termin i miejsce skladania dokument6w:

1) Dokumenty nalehy sklada6 w zamknigtych kopertach z podanym adresem zwrotnym

(do korespondencji) i numerem telefonu ofazzdopiskiem ,fab6r na wolne stanowisko

urzgdnicze- specjalista ds. kadr w ZSP nr 2 w Bartoszycacw" w terminie do dnia

30 wrzeSnia2019 r. do godziny 12.00, na adres:

Zesp6l S zk6l Ponadgimn azjalny ch rtr 2 im'

ul. Slowackiego I
11-200 BartoszYce.

Elizy Orzeszkowej w BartoszYcach

2) Decyduje data wplywu oferty do Zespolu Szk6l Ponadgimnazjalnych nt 2 im' Ehzy

Orzeszkowej w Bartos zY cach.

3) Nie dopuszcza sig skladania ofert w formie elektronicznej.

4) Dokumenty zlokonepo wyZej okreSlonym terminie nie bqd4 brane pod uwagg'

5) Oferty, kt6re nie spelni4 wymagaf formalno-prawnych b9d4 mogty by6 odebrane
- / 

do tidni fo zakohczeniu rekrutacji. Nieodebrane w ww. terminie zostanq, komisyjnie

zniszczone.

6) Procedurg naboru pfzepfowa dza sig r6wnie2 w przypadku zloaenia dokument6w przez

jednego tYlko kandYdata.

n Zakwalifrkowani kandydaci zostan4powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu

rozmowy kwalifikacYj nej.

8) Informacja o wynikach naboru bqdzieumieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:



Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpo6rednio od osoby

Zgodnie z art. 13 ust. 1 og6lnego rozpolz4dzenra o ochronie danych osobowych z dnra
2l kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osSb fizycznych w zwi4zku. z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz tchylenia dyrektywy
95l46lWE (og61ne rozporzqdzenie o ochronie danych) dalej Rozporz4dzenie20l6l679)
zwanym dalej (,,RODO") informujg, i2:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Szk6tr Ponadgimnazjalnych
nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach;
2) inspektorem ochrony danych w Zespole Szk6l Ponadgimnazjalnych rn 2 im. Elizy
Orzeszkowej w Bartoszycach jest Pani MalgorzataJadczak, e-mail: ido.zsp2bartoszyce@vp.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 w celu realizacji procesu rekrutacji
na stanowisko urzgdnicze - specjalista ds. kadr na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporuqdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektyvty 95l46lWE oraz ustaw4 z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 22018 r.,poz.1000 ze zm.);
4) odbiorc4 Pani/Pana danych osobowych bgd4 podmioty uprawnione prawem;
5) Pani/Pana dan'e osobowe bgd4przechowywane przez okres 14 dni od zakonczenia procedury
rekrutacji;
7) posiada Pani/Pan prawo dostgpu do treSci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usuniqcia, ograniczenia ptzetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez wptrywu na zgodnoS6

z prawem przefivarzania (eleli przetwarzanie odbywa sig na podstawie zgody), kt6rego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, rL przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dolyczqcych narusza
przepisy og6lnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia2076 r.
RODO;
9) podanie ptzezPana/Paniqdanych osobowych jest wanrnkiem rozpatrzenia sprawy/ wniosku.
Jest Pani/Pan zobowrqzanaly do ich podania, a konsekwencj4 niepodania danych osobowych
bgdzie brak mozliwoSci rozpatrzenia sprawy/ wniosku;
10) Pani/Pana dane nie bgd4 przetwarzane w spos6b zattomatyzowaly, w tym r6wnie2
w formie profilowania.


