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Dyrektor zespołu poradni psychologiczno-pedagogicznych powiatu
Warszawskiego Zachodniego w Błoniu ogłasza konkurs na stanowisko

referenta ds. kadrowych i administracyjno - biurowych

1.wymagania związane ze stanowiskiem pracy referenta :

podstawowe:

- wykształcenie n-iinimum średnie
- doświadczenie na podobnym stanowisku
- stan zdrowia pozwalający a zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
- biegła zrra.jomość obsługi komputera i urządzeńbiurowych
- praktyczna zna.jornośc przepisów ltadrowych
- zna.jomośc Kartl, Nauczyciela

Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w pracy zprogramami word. Exel. powerpoint
- dyspozl,cl,iność i pr_rnktualność
- dokładnośc i rzetelnośc
- umiejętnośc pracy w zespole

2, Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku pracy:
- zapewnienie obiegu informac.ji w placówce
- organizowanie PomocY PsYchologiczno-pedagogiczne.j popr7,ez,zapisyrvanie klierrtów clo
odpowiedniclr spec.j al i stów
- Prowadzenie ervidenc.ji przyjmowanyclr klientów w,fbrmie pisernne; i elektroniczne.|
- przygotowywanie teczek i materiałów do pracy dla psychologóvv i peciagogów
- PrzYimowanie interesantów i udzielanie informacji oclnośnie pomocy psychologiczne.j i
pedagogiczne.j w poradni
- sporządzalrie umów cywilno-prawnych (dzieło i zIecenia)
- sporządzanie sprawoz.dań dla organll prowadzącego i naclzorującego
- dokonywanie opisu I-nerytorycznegcl dokumentów księgowych
- Prowadzenie ervidencji iloŚciowej skła<lników majątkow1,,ch w poraclni Błonie
- koordYnowanie i realizowanie działań związanychz prowaclzeniem spraw pracowniczyclr
- gromadzenie iniornlacji na temat poszczególnych pracowników w aktach osobow.,,rch
- zawieranie i rozwiązanie umów o pracę
- r oz.Iiczanie urlo pów wypoczynkowy,c h. zdrowotnyc h i szko l en i orł.y,,c lr
- rozliczanie zwollileń lekarskich i innych nieobecności w pracy,
- informowanie o wYnagrodzeniu i innych dodatkach motywacyjrrych. funkcy.inych i inrrych
- pilnowanie wazności szkoleń BHp i okresowych baclali lekarskich



3. Wymiar czasu pracy l etat

4, Wykaz dokumentów, które powinna zawieraćoferta:
- Podanie o PrzY.ięcie na stanowisko objęte konkursem, zawierające zgodę na przetwa rzanie
danYch osobowYclr w Postępowaniu rekrutacyjnych - zgodnie z Ustawą z dnia29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Dz. 2002r. nr 101 . poz. 926)
- życiorys (CV)
- dokumenty poświ adc zające wykształcenie
- kserokopie świadectw pracy
- kwestionariusz osobowy (wzór w załączniku)
- oŚwiadczenie kandYdataokorzystaniu z pełni praw publiczn,vch io niekaralności za
przestępstwa popełniorre umyślnie,

5. Miejsce wykonywania pracy:
ul. Piłsudskiego 10A. 05-870 Błonie

6. Miejsce składanie dokumentów:
Of-ertY naleŻY składaĆ w nieprzekraczalnym terminie clo 2,12,20l3r, rv godzinach 08:00 cto
12:00 w sekretariacie Zespołu Poraclni Psychologiczno-PedagogicznJ-clr powiatu
warszawski iego w Błoniu. ul. Piłsudskieco l0a. 05-870 Rłoni
DokumentY należY składaĆ w zamkniętej kopercie z podanym aclresem do korespondencji.
numerem telefonu l<ontaktowego i dopiskiem ,.Nabór kandydatów na stanowisko ref,erenta
Oferly. które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane
Po uPłYwie terminll od złozenia dokunrentów informac.ia o rł,vniku naborlt podana zostanie do
Publicznej wiadonloŚci na stronie internetowej BiuletynLr Infornlacji Publicznej Starostwa
Powiatu Warszawskiego Zachodniego w ozarowi e Maz. (w,ww,. pw.z.pl). na stronie
internetowej Zespołu Poradni w Błoniu (www.zpppblorrie.pl).
Konkurs PrzeProwadzi Komisja Konkursowa powołana przezDyrektora Zespołu poradni
PsYchologiczno-Pedagogicznycli Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu.
O terminie roZn]OWY kwalifikacy.jnej kandydaci zostaną powiadornieni indvrł,irlr_ralnie.
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REGULAMIN KOMOSJI KONKI]RSOWEJ

1, Zasady i warunki konkursu zostały podane w ogłoszeniu w BIP Powiatu

Warszawski ego Zachodniego
2. C el enl konk ltrsu .| est wybór naj korzystniej sze"i clfert1-.

3. Postępowarrie konkursowe prowadzi komisja I(onkursorł,a pow,ołanaprzez Dyrektora

Zespołr_r Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego

Zachodniego w Błoniu.
4. I(omisja podejmuje decyzje zlxryI<ła większością głosow.

5. Pracanli ltonlis,ii kieruie przewodniczący.

6. Otwarcie ltopert nastąpi w sieclzibie Zespołu Poradni Psvchologicz.no-Pedagogiczn.vch

Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błonir-r.

7. Komisja Konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu. dokona

następuj ących czynności :

a. Stwierdza liczbę otrzymanych ofer1

b. Odrzuca oferty zgłoszone po wyznaczonym terminie.

c. Otwiera koperty z ofertami

d, LIstala. które z of-ert spełniają warunki ogłoszone w konkursie.

e. Ustala listę kandydatow spełniających wymagania"

f. Ustala termin rozmów kwalifikacyjnych,
g Przeprowadzarozmovnry kwalifikacyjne z kandydatami.

h. Po przeprowadzonych rozmowach wybiera kandydata na stanowisko specjalistY

ds. clsoborłl,clr/płacowych,
8. W razie róźnc.j liczby głosorł,członków komisji. decyduje głos przewodrriczącego.

9. Komisja konkursowa w czasie przeprowadzania konkursu przyjmr,rje i rozstrzYga

skargi oferentów.

10. Konrisja Konkursowa działa na posiedzeniu zamkniętym/

11. Zprzebiegu konkursu sporządza się protokoł.

Komisja konkursowa niezwłoc znie zawiadamia oferentow o za|<ończęniu konkursu i jego

wynikach ogłoszeniem na stronach BIP Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
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1. imię (imiona) i nazwisko

2. Imiona rodziców

3. Data urodzenia

4. Obywateistwo

5. Miejsce zamieszkania (adres do karespondencji)

6, Wykształcenie

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia}

{zawód, specjalność, stopień naukowy, ĘĄuł zawodowy, tytuł naukowy)

7. Wykształcenie uzupełniające

{kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub datł rozpcczęcia
nauki w przypadku jej trwania}

8. Frzebieg dotych*a§§wĘgo zatrudnienia



(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane

stnnowiska pracy}

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zaintere§cwfinia

a;p. ;i-pńń r;;jil;.i;ęiviiJ*;;;y;h, pi**. j.,o;; §;ł;ga [o*pri.*;

10. oświadczarn, że dane zawańe w pkt 1-3 są zgodne z dowodem osobistym seria

nr "..,....... wydanym przez

lub innym dnwodem tozsamości

i;;;j;;;.iJ i'o.i-: (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienłe)


