
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Stargardzie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko 

urzędnicze– samodzielny referent d/s kadr 

Określenie stanowiska urzędniczego:  

Stanowisko: samodzielny referent d/s kadr w Przedszkolu Miejskim nr 3 

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony  

Wymiar czasu pracy: 1/4etatu 

 I. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz 

korzystanie z pełni praw publicznych, c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, d) wykształcenie wyższe ekonomiczne lub 

administracyjne i co najmniej 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku lub średnie ekonomiczne i 

co najmniej 4 letni staż pracy na podobnym stanowisku e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie 

na ww. stanowisku. 

II. Wymagania dodatkowe: a) znajomość regulacji prawnych z zakresu Kodeksu Pracy, Karty 

Nauczyciela, Ustawy Prawo Oświatowe, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie 

danych osobowych oraz aktów normatywnych powszechnie obowiązujących, b) znajomość i obsługa 

programów komputerowych, Informacji Oświatowej – SIO c) umiejętność sporządzania sprawozdań 

statystycznych do GUS, d) biegła znajomość pakietu MS Office oraz umiejętność korzystania z zasobu 

Internetu, e) umiejętność obsługi urządzeń biurowych, f) zdolności organizacyjne, rzetelność, 

komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność. 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: a) sporządzanie dokumentacji kadrowej związanej z 

zatrudnieniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem stosunku pracy (kompletowanie dokumentów 

kadrowych i związanych z awansem zawodowym nauczycieli, umowy o pracę, umów cywilno-

prawnych, zmiany warunków umowy o pracę, prowadzenie teczek akt osobowych, świadectwa 

pracy, ewidencji, statystyki i informacji o zatrudnionych pracownikach) b) prowadzenie spraw 

kadrowych w programie Kadry , c) sporządzanie arkusza organizacyjnego w programie  Arkusz Vulcan 

d) wprowadzanie danych dotyczących Przedszkola Miejskiego Nr 3 do bazy danych Systemu 

Informacji Oświatowej i terminowe przekazywanie tych danych do systemu, e) sporządzanie i 

przesyłanie sprawozdań do GUS, f) wystawianie pracownikom legitymacji służbowych, delegacji 

służbowych g) prowadzenie ewidencji badań lekarskich oraz ewidencji szkoleń BHP, wystawianie 

skierowań, h) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, l) sporządzanie deklaracji PFRON m) 

wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora 

IV. Wymagane dokumenty: 

a) CV oraz list motywacyjny b) świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie (kserokopie) c) 

dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie) d) oświadczenie kandydata o niekaralności za 

przestępstwa popełnione umyślnie, (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest dostarczyć 

zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)*, e) oświadczenie o spełnieniu 

wymagań określonych w art.6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)*, f) wymagane dokumenty aplikacyjne zawarte w ofercie 

pracy powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 

dnia 29.08 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)”. 



*Każde oświadczenie musi zawierać klauzulę: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia” V. Termin i miejsce składania dokumentów: a) wymagane 

dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko samodzielnego referenta ds. 

kadr”, należy składać w terminie do dnia 09.11.2018 w gabinecie dyrektora przedszkola lub listownie 

na adres: Przedszkole Miejskie Nr 3 Os .Zachód A18,73- 110 Stargard 


