
 Dyrektor Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

                                      ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko 
                             Referenta  administracyjno-ekonomiczno-kadrowego
                        

I. Określenie stanowiska:
  Referent administracyjno-ekonomiczno-kadrowy
- wymiar czasu pracy     -  1 etat
- rodzaj umowy              -  umowa o pracę

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem.
     1. O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:
         a) posiadają obywatelskie polskie
         b) mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych
         c) nie były prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie
         d) nie były prawomocnie skazane:
             - za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko
               działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko
               wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
             - prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia 
               publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
         e) cieszą się nieposzlakowaną opinią
         f) cieszą się dobrym stanem zdrowia poświadczonym zaświadczeniem lekarskim
    2. Wymagane wykształcenie:
         - średnie ekonomiczne/administracyjne lub wyższe
         - co najmniej 3-letni staż pracy na podobnym stanowisku

III. Wymagania dodatkowe
    1. Znajomość przepisów kodeksu pracy oraz innych aktów prawnych regulujących 
        funkcjonowanie instytucji kultury
    2. Umiejętność redagowania pism
    3. Dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych (fax,kserokopiarka itp.)
    4. Dyspozycyjność, umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, kreatywność,    
zaangażowanie, odpowiedzialność
    5. Poczucie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań, terminowość, sumienność
    6. Umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole
    7. Praktyczna umiejętność wykonywania czynności z zakresu kompleksowej obsługi
        kadrowej
    8. Praktyczna umiejętność wykonywania czynności z zakresu prowadzenia kasy
    9. Umiejętność prowadzenia biura i obsługi interesantów
   10. Znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym
   11. Prawo jazdy kategorii B
   12. Wiedza z zakresu przygotowywania wniosków o dotacje,  znajomość zasad i sposobów     
pozyskiwania środków z zewnątrz – środków unijnych, ministerialnych etc.

 IV. Zakres wykonywanych zadań:
     1. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników
         - akta osobowe, sporządzanie dokumentacji pracowniczej (umowy,angaże, świadectwa pracy
            oraz inne dokumenty związane ze stosunkiem pracy)
     2. Prowadzenie ewidencji i rejestrów pracowniczych (listy obecności, urlopy, zwolnienia 



         lekarskie, godziny nadliczbowe,  itp.)
3. Prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej
4. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i obsługą biurową i administracyjną
5. Sporządzanie dokumentacji do ZUS w związku z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
     oraz przechodzących na emeryturę/rentę
6. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sporządzania obowiązkowej sprawozdawczości
    GUS
7. Nadzór nad archiwizacją dokumentów instytucji
8. Kierowanie pracowników na obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP oraz okresowe badania
    lekarskie i czuwanie nad ich aktualizacją
9. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką kasową
    - wypłacanie należności na podstawie faktur, list płac, umów i innych dokumentów księgowych
    - przyjmowanie wszystkich wpłat gotówkowych do kasy
    - odprowadzanie środków pieniężnych z kasy do banku zgodnie z dokonanymi wpłatami, na
      podstawie dowodów wpłaty
    - sporządzanie raportów kasowych zgodnie z instrukcją kasową
    - sprawdzanie kompletności podpisów w przyjmowanych do wypłaty dokumentach
    - wypłata środków pieniężnych z rachunku bankowego na podstawie czeków gotówkowych
    - prowadzenie zakupu materiałów biurowych, gospodarczych, bhp i innych na potrzeby
      EuRegioKom
    - znajomość zagadnień z zakresu prowadzenia kasy
10. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora EuRegioKom

V. Wymagane dokumenty
1. Życiorys (CV)
2. List motywacyjny
3. Kwestionariusz osobowy
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe,
    nabyte umiejętności – poświadczone za zgodność z oryginałem
5. Kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy) poświadczone za
    zgodność z oryginałem
6.  Oświadczenie kandydata,  że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzysta
     z pełni praw publicznych
7. Oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz za
    naruszenie dyscypliny finansów publicznych
8. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji
    o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
O ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883) 
9. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie  Euroregionalnego
Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku, ul.Świerczewskiego 23 w biurze, lub przesłać
pocztą z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko referenta administracyjno-ekonomiczno-
kadrowego” na adres: Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji, 59-930 Pieńsk ,
ul.Świerczewskiego 23 (decyduje data wpływu do EuRegioKom Pieńsk) ,  w terminie do dnia 
02.06.2015r. do godz. 10.00.
Aplikacje , które będą niekompletne i wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Wszystkie dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane. Braki w podpisach na złożonych 
dokumentach spowodują niezakwalifikowanie aplikacji do postępowania rekrutacyjnego.



Postępowanie naboru na w.w. stanowisko przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora 
Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku
Konkurs przeprowadza się, jeśli zgłosi się co najmniej jeden kandydat. W przypadku braku 
zgłoszeń w wymaganym terminie zostanie ogłoszony nowy nabór na stanowisko.

Nabór składa się z dwóch etapów:

I etap- kwalifikacja formalna, złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia 
wymagań niezbędnych przez kandydatów. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne 
podane w ogłoszeniu zostanie umieszczona  5 czerwca 2015 na stronie internetowej EuRegioKom 
Pieńsk, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku oraz tablicy ogłoszeń EuRegioKom,  natomiast  o 
terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu zakwalifikowani kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie.

II etap – Komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z poszczególnymi kandydatami.

                                                                                                                        Dyrektor EuRegioKom Pieńsk

                                                                                                         Andrzej Świderski


