
O g ł o s z e n i e   Nr 1/2011 

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – referenta (½ etatu) 

w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Świedziebni 

 

 Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 późn. zm.) 

 

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 

w Świedziebni 

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – referenta (½ etatu) 

w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Świedziebni 

 

I. Wymagania niezbędne: 

  

1. Obywatelstwo polskie. 

2. Ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz 

korzystania z pełni praw publicznych. 

3. Wykształcenie wyższe. 

4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku. 

5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie. 

6. Nieposzlakowana opinia. 

7. Umiejętność biegłej obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, 

program SJO BeSTi@, program Płatnik). 

 

II. Wymagania dodatkowe: 

  

1. Mile widziany staż pracy w administracji. 

2. Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego i ustawy o systemie oświaty. 

3. Wskazane doświadczenie w prowadzeniu programów UE. 

4. Umiejętność pracy w zespole. 

5. Zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność. 

 

III. Zakres najważniejszych zadań na stanowisku: 

 

1. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do stypendium 

szkolnego. 

2. Analiza przyjętej dokumentacji pod względem formalnym 

i merytorycznym 

3. Przygotowanie decyzji na podstawie przyjętych dokumentów 

i przeprowadzonych postępowań. 

4. Prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu stypendiów szkolnych. 



5. Obsługa programów UE: 

- „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów 

Klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim” 

- Projekt „e-Usługi e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla 

jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” 

6. Obsługa techniczna programu SJO BeSTi@. 

7. Terminowe przekazywanie danych Systemu Informacji Oświatowej. 

8. Obsługa poczty elektronicznej GZEAS. 

9. Prowadzenie archiwizacji dokumentów GZEAS. 

 

IV. Wymagane dokumenty: 

 

1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej. 

2. List motywacyjny. 

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 

4. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane 

wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje. 

5. Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających 

doświadczenie zawodowe. 

6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

korzystaniu z pełni praw publicznych. 

7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie. 

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji. 

 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni (budynek Gimnazjum 

w Świedziebni) lub pocztą na adres: Gminny Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół w Świedziebni, Świedziebnia 51A, 87-335 Świedziebnia 

w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko 

referenta (½ etatu) w terminie do dnia 26 kwietnia 2011 r. 

Dokumenty, które wpłyną do GZEAS-u po wyżej określonym terminie nie będą 

rozpatrywane. 

 

Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne oraz informacja 

o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu 

Gminy Świedziebnia www.bip.swiedziebnia.pl oraz na tablicy informacyjnej 

w Urzędzie Gminy Świedziebnia. 

 

Świedziebnia, dnia 14 kwietnia 2011 r.       Kierownik Gminnego Zespołu 

            Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 

              w Świedziebni 

        (-) Jolanta Nadolska 


