
Przasnysz, dnia 16.09.2021r.  

 

 

Zespół Szkół Powiatowych w Przasnyszu 

ul. Mazowiecka 25, 06-300 Przasnysz 

 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

 

Nazwa stanowiska: samodzielny referent  

 

Wymiar czasu pracy: w pełnym wymiarze czasu pracy 

 

Pracodawca zastrzega sobie możliwość zatrudnienia na czas określony 

 

1. Wymagania niezbędne: 

a) posiadanie obywatelstwa polskiego, 

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz praw publicznych, 

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia, 

d) wykształcenie co najmniej średnie i 4 letni staż pracy lub wykształcenie wyższe 

i co najmniej 2 letni staż pracy, 

e) nieposzlakowana opinia. 

f) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku: 

samodzielny referent 

2. Wymagania dodatkowe: 

a) doświadczenie na podobnym stanowisku, 

b) łatwość w redagowaniu pism urzędowych 

c) znajomość przepisów z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

Ustawy o Zamówieniach Publicznych 

d) cechy osobowości: doskonała komunikatywność i odpowiedzialność, dokładność, 

samodyscyplina, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, punktualność, 

wysoka kultura osobista 

g) dobra organizacja pracy i dbałość o dokumenty, 

h) znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych (faks, ksero, skaner) 

 

3. Zakres wykonywanych zadań: 

1. Przygotowywanie umów zleceń i umów o dzieło. 

2. Sporządzanie sprawozdań okresowych i rocznych statystycznych dla celów GUS. 

3. Współpraca przy opracowaniu preliminarza budżetowego szkoły. 

4. Prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

5. Prowadzenie dokumentacji z przebiegu egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe. 

6. Prowadzenie dokumentacji z przebiegu egzaminów kwalifikacyjnych. 

7. Drukowanie świadectw szkolnych. 

8. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej PFRON. 

9. Prowadzenie dokumentacji odnośnie kursów nauki jazdy – uzupełnianie danych 

uczestników nauki jazdy w portalu OSK (Ośrodek Szkolenia Kierowców). 

10. Wystawianie faktur. Prowadzenie dokumentacji z przeglądów budynków. 

11. Czuwanie nad właściwym zabezpieczeniem budynku szkoły przed zniszczeniem i 

kradzieżą. 

12. Organizowanie i nadzorowanie prac związanych z naprawą pomocy naukowych i 

sprzętu oraz konserwacji urządzeń sanitarnych. 



13. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej remontów 

14. Dokonywanie zakupów pomocy naukowych, sprzętu, środków czystości i art. 

biurowych. Znakowanie zakupionego sprzętu. 

15. Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi w zakresie 

określania warunków i zasad udzielenia zamówień publicznych, 

16. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych. 

17. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wybrakowania pomocy naukowych i 

sprzętu. 

18. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji majątku szkoły. 

19. Wydawanie i ewidencja kart drogowych oraz rozliczanie zużycia paliwa zgodnie z 

obowiązującymi normami. 

20. Prowadzenie rejestru wydanych delegacji służbowych. 

21. Wystawianie co miesiąc faktur za najem lokali mieszkalnych pracowników 

mieszkających na terenie obiektu szkolnego. 

22. Opisywanie wpływających rachunków (za energię elektryczną, energię cieplną, 

zużytą wodę i nieczystości oraz rozmowy telefoniczne, zakupy pomocy naukowych 

i sprzętu, środki czystości, art. biurowe i inne). 

23. Prowadzenie archiwum szkolnego. 

24. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora. 

4. Warunki pracy na danym stanowisku: 

Praca wykonywana jest w siedzibie Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu przy ul. 

Mazowieckiej 25. Budynek szkoły posiada infrastrukturę techniczno-sanitarną 

przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, budynek 2 kondygnacyjny. Praca 

jednozmianowa, w pozycji siedzącej. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy 

komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim. 

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi 0%. 

 

6. Wymagane dokumenty: 

a) List motywacyjny podpisany przez kandydata 

b) CV z dokładnym opisem przebiegu nauki i  pracy zawodowej 

c) Dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej, poświadczone przez 

kandydata za zgodność z oryginałem i opatrzone własnoręcznym podpisem (każda 

zapisana strona) 

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe 

- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i opatrzone 

własnoręcznym podpisem (każda zapisana strona) 

e) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni 

praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

g) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia. 

h) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów 

 

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem 

przez kandydata. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z 

uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy                    

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 



w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z 

ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z 

późń. zm.) i podpisane 
 

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów: 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście w 

siedzibie Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu, ul. Mazowiecka 25  lub pocztą na adres 

Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu, z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko 

samodzielny referent w Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu”, w terminie do 

27.09.2021r. do godziny 15:00 

 

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu  po wyżej 

określonym terminie (decyduje data wpływu do szkoły) nie będą rozpatrywane.  

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie o dalszym 

etapie rekrutacji.  

 

Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona niezwłocznie i umieszczona: 

- na stronie internetowej szkoły w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej  

(www.zsp-przasnysz.edu.pl) 

- na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu, ul. Mazowiecka 25 

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat-przasnysz.pl) 

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest 

przedłożyć pracodawcy oryginały dokumentów i zaświadczenie o niekaralności. 

 

Niewykorzystane dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane przez zainteresowanych w ciągu 

10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną 

komisyjnie zniszczone.  

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Katarzyna Szmytkowska- Sekretarz szkoły  

tel: 29 752 23 00. 

 

Osoby biorące udział w naborze zobowiązane są do zapoznania się z ,,Klauzulą informacyjną 

o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu”, 

zamieszczoną pod ogłoszeniem o naborze. 

 

 

 

 

    Dyrektor ZSP Przasnysz  

 

       Paweł Stanisław Szczepkowski 

 

 

 

 

Przasnysz, 16.09.2021r. 

 

 

 

http://zsp-przasnysz.edu.pl/


 

 

 


