
 

 

NABÓR NA WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE – REFERENT DS. KADR                    

I KSIĘGOWOŚCI W  GMINNYM  OŚRODKU  OBSŁUGI SZKÓŁ                                                  

I  PRZEDSZKOLI  W  SKARSZEWACH 

Dyrektor Gminnego  Ośrodka Obsługi Szkół i  Przedszkoli w Skarszewach działając 

na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  

(t.j. Dz.U. z 2016 r. Poz. 902) ogłasza: 

 

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze –  referent ds. kadr                       

i księgowości  w Gminnym  Ośrodku  Obsługi Szkół i  Przedszkoli                             

w  Skarszewach 

 

 

Stanowisko pracy: referent ds. kadr i księgowości - 1 etat 

Wymagania niezbędne: 

1. Obywatelstwo polskie. 

2. Wykształcenie wyższe. 

3. Znajomość zagadnień z zakresu kodeksu pracy, ustawy o pracownikach 

samorządowych,  Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, 

4. Znajomość Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego. 

5. Znajomość obsługi komputera (programy Microsoft Office, Word, Excel).  

6. Znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych, rachunkowości                                             

  i zamówień publicznych. 

7. Znajomość przepisów prawa dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych. 

8. Znajomość przepisów dotyczących refundacji kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników (pomoc de minimis). 

9. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,  

10. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku. 

  

 

Wymagania dodatkowe: 

  

1. Znajomość przepisów prawa pracy. 

2. Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych. 

3. Duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista, umiejętnośc współpracy                            

z ludźmi, rzetelność, komunikatywność. 



 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1. Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników (administracja, obsługa, 

konserwatorzy, kierowcy i opiekunowie dowozu). 

2. Prowadzenie teczek akt osobowych dyrektorów poszczególnych placówek GOOSiP      

w Skarszewach. 

3. Sporządzanie umów o pracę, umów-zlecenia, umów o dzieło dla osób, których 

warunki zatrudnienia określił Dyrektor GOOSiP w Skarszewach. 

4. Prowadzenie ewidencji w/w pracowników z podziałem na placówki. 

5. Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich oraz delegacji służbowych dla w/w 

pracowników. 

6. Prowadzenie rocznych kart ewidencji obecności w pracy dla w/w pracowników oraz 

sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i czasu pracy. 

7. Sporządzanie zakresów czynności, wymiarów uposażenia, kart urlopowych itp.                    

dla wszystkich pracowników wymienionych w pkt 1 i 2. 

8. Prowadzenie spraw finansowych związanych z kosztami kształcenia młodocianych 

pracowników. 

9. Prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli. 

10. Prowadzenie całości spraw związanych z nagradzaniem, nagrodami jubileuszowymi, 

nagrodami dla najlepszych uczniów. 

11. Przygotowywanie na polecenie Dyrektora dyplomów, listów gratulacyjnych                         

lub podziękowań dla pracowników. 

12. Prowadzenie ewidencji pracowników wykonujących prace dodatkowe. 

13. Wydawanie skierowań na badania – współpraca ze stanowiskiem ds bhp i p.poż.,                      

w zakresie badań lekarskich, badań okresowych, szkoleń wstępnych i okresowych. 

14. Sporządzanie i prowadzenie rejestru umów zawartych z pracownikami na używanie 

samochodu prywatnego do celów służbowych. 

15. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie potrzeb kadrowych,                             

z uwzględnieniem przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. 

16. Prowadzenie rejestru ocen kwalifikacyjnych współdziałając z kierownictwem 

dokonującym ocen. 

17. Prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników samorządowych – całe 

postępowanie konkursowe, we współpracy z wnioskującym o przeprowadzenie 

procedury konkursowej. 

18. Prowadzenie całości spraw dotyczących praktyk szkolnych i studenckich. 

19. Prowadzenie kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich pracowników – 

sporządzanie analiz w tym zakresie. 

20. Wykonywanie innych prac doraźnych poleconych przez Dyrektora GOOSiP                                  

w Skarszewach i Głównego Księgowego. 

 

 

 



Wymagane dokumenty: 

1. Życiorys (CV). 

2. List motywacyjny. 

3. Kwestionariusz osobowy. 

4. Kserokopie świadectw pracy. 

5. Dokumenty poświadczające wykształcenie. 

6. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności, 

7. Oświadczenia: 

     - o korzystaniu z pełni praw publicznych 

     - o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie 

     - o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym procedurą                                      

naboru. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną 

przez kandydata klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 

Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.  

 

7.  Składanie ofert. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Gminnym  Ośrodku Obsługi  Szkół                                

i  Przedszkoli w Skarszewach lub przesłać pocztą na adres Gminny  Ośrodek Obsługi  Szkół                      

i  Przedszkoli  Skarszewy, ul. Dworcowa 27/1, 83-250  Skarszewy z dopiskiem „Nabór do 

pracy – stanowisko: „referent d/s kadr i księgowości” do dnia 03.01.2018 r.                                      

do godz. 15.00 (decyduje data i godzina faktycznego wpływu do GOOSiP). 

 

Ofert odrzuconych nie zwracamy. Dyrektor Gminnego  Ośrodka Obsługi Szkół i  Przedszkoli 

zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia. 

Kandydaci, którzy złożą właściwe dokumenty aplikacyjne zaproszeni zostaną na  rozmowę 

kwalifikacyjną, o terminie  której powiadomieni  zostaną indywidualnie. Informacja o wyniku  

naboru  będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół                         

i Przedszkoli  w  Skarszewach www.edu.skarszewy.pl oraz na tablicy  ogłoszeń  Gminnego  

Ośrodka Obsługi Szkół i  Przedszkoli w  Skarszewach. 

  

  

Dyrektor Gminnego  Ośrodka Obsługi Szkół i  Przedszkoli  w  Skarszewach 


