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Nr DK-1100-15/15            Kraków, 2015-01-16 
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  

ogłasza nabór 
na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych 

 
1. Określenie stanowiska służbowego: 

Specjalista ds. zamówień publicznych  
 
2. Wymiar etatu: 

1,00 (pełny) 
 

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: 
a) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
b) wykształcenie wyższe (preferowane: prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie)  
c) min. 5 lat stażu pracy na stanowisku związanym z obsługą zamówień publicznych w jednostce sektora 

finansów publicznych,  
d) znajomość przepisów prawa z zakresu: zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa 

budowlanego, 
e) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko 

obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi 
terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe. 

 
4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem: 

a) umiejętność posługiwania się programami komputerowymi: pakietem MS Office,  
b) umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość, 

sumienność, uczciwość, odporność na stres, zdolności organizacyjne, gotowość do stałego 
podnoszenia swoich kwalifikacji, 

c) mile widziane: studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych, doświadczenie w pracy                      
w szkole wyższej, doświadczenie w prowadzeniu zamówień publicznych dofinansowanych                       
ze środków unijnych.  

 
5. Zakres obowiązków: 

a) prowadzenie wszystkich spraw z zakresu planowania, przygotowania i prowadzenia postępowań                
o udzielenie zamówień publicznych, 

b) współpraca w przygotowaniu i wdrożeniu procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych 
w Uczelni, 

c) udział w reprezentowaniu Zamawiającego w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą, 
d) prowadzenie rejestrów udzielonych zamówień publicznych, 
e) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych. 

 
6. Wymagane dokumenty : 

a) Curriculum Vitae wraz oświadczeniem o wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych - t. jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 
1182 (wzór klauzuli poniżej), 

b) list motywacyjny, 
c) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do wykonywania pracy                              

na  stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych, w tym potwierdzających wymagany staż 
pracy, 

d) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, 
e) oświadczenie o niekaralności w zakresie wskazanym w punkcie 3lit. e). 
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7. Forma i termin składania ofert oraz rozstrzygnięcia naboru: 
a) Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie jednostki (w budynku głównym  ASP                            

w Krakowie przy pl. Matejki 13) na Dzienniku Podawczym lub w Dziale Spraw Pracowniczych                
(pok. 108) osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 31.01.2015. z dopiskiem: "Nabór na 
stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych" 

b) Dokumenty, które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty 
osób nie zakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone. 

c) Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo kontaktu tylko                  
z wybranymi  do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydatami. Informacja o wyniku 
naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ASP. 

d) Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do niewyłonienia 
kandydata do zatrudnienia. 

 
8. Dodatkowych informacji udziela:  

Kanclerz ASP – Jolanta Ewartowska, nr tel. 12 299 20 21 
 
 
Wzór klauzuli, o której mowa w pkt. 6 lit. a) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych zgodnie              
z ustawą z 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz. U. 2014r., poz. 1182). 
 

     K A N C L E R Z    

(-) dr Jolanta Ewartowska 

       


