
DYREKTOR ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓ Ł  
W GOŹDZIE 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
referenta w ZEAS w Goździe 

Wymagania niezb ędne: 

a) wykszta łcenie wy ższe 

b)spe ł nianie wymaga ń  okre ś lonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorz ądowych, 

c) znajomo ść  zagadnie ń  z zakresu administracji samorz ądowej, o światowej, 

c) znajomo ść  procedur postępowania administracyjnego, postępowania cywilnego 

Wymagania dodatkowe: 

a) dobra znajomość  obs ługi programów komputerowych, min. Word, Excel, 

b) praktyczna znajomo ść  pracy biurowej, 

c) dokładno ść , rzetelno ść , umiej ę tno ść  pracy w zespole, odpowiedzialno ść , komunikatywno ść , 

samodzielno ść  w dzia łaniu. 

Zakres wykonywanych zada ń  na stanowisku: 

a) realizacja zada ń  wynikaj ących z rozdzia ł u 8a ustawy z dnia 07.09.1991 r o systemie o światy -Pomoc 

materialna dla uczniów (tj. Dz U. z 2004 r Nr 256 1  poz. 2572 ze zm), 

b) realizacja zada ń  z zakresu wykonywania projektów unijnych, 

c) prowadzenie ewidencji sk ładników maj ą tkowych ZEAS i placówek o światowych, 

d) prowadzenie ewidencji druków ścis łego zarachowania, 

e)prowadzenie spraw w zakresie inwentaryzacji, przygotowywanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, 

przeprowadzenie i rozliczenie, 

f) zaanga żowanie wydatków 

4. Wymagane dokumenty 
a) list motywacyjny, CV, 

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj ącej si ę  o zatrudnienie /do pobrania ze strony 
internetowej WWW.bip.gozd.pl/ 

c) kserokopia dokumentów po świadczaj ących wykszta łcenie 

d) kserokopie za świadcze ń  o uko ń czonych kursach, szkoleniach, 

e) kserokopie świadectw pracy 

f) za świadczenie o niekaralno ści z Krajowego Rejestru Karnego. 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegó łowe CV (z uwzgl ędnieniem dok ładnego przebiegu kariery 

zawodowej) powinny być  opatrzone klauzul ą : 

Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych ofercie pracy dla potrzeb niezb ędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobo "ch (Dz. U z 2002 r nrIQI, 
poz. 926) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorzqdoMych (Dz. U z 2008 r. nr. 223, poz. 1458 

Wymagane dokumenty aplikacyjne nale ży składa ć  osobi ście w siedzibie Zespo ł u Ekonomiczno 
Administracyjnego Szkó ł  w Go ździe ul. Radomska 7 pok. Nr 102 z dopiskiem : dotyczy naboru na stanowisko 
referenta w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkó ł  w Goździe w terminie do dnia 07.04.2014 r. do 
godz. 11:00 

Aplikacje, które wp łyn ą  do Zespo łu Ekonomiczno Administracyjnego Szkó ł  w Go ździe po wyżej okre ś lonym 
terminie, nie b ę d ą  rozpatrywane. 

Lista kandydatów, którzy spe ł nili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali si ę  do postę powania 
sprawdzaj ącego zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Zespo łu Ekonomiczno Administracyjnego 
Szkó ł  w Go ździe oraz na stronie internetowej WWW. bip.gozd.pl  

Informacje o wynikach naboru b ędzie umieszczona na stronie internetowej WWW.bip.gozd,pl oraz na tablicy 

informacyjnej w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkó ł  w Go ździe. 
Gózd, dnia 25.03.2014 r. 


