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Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
ogłasza nabór na stanowisko ds. administracji kadrowej 

 
1. Określenie stanowiska: 

Samodzielny referent lub specjalista ds. administracji kadrowej  
 
2. Wymiar etatu: 0,5 

 
3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: 
a) wykształcenie wyższe lub średnie,  
b) dla osób o wykształceniu średnim co najmniej 4 lata stażu pracy poświadczone świadectwami pracy,  
c) bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy (w tym ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,                         

w zakresie dot. spraw pracowniczych) oraz prawa ubezpieczeń społecznych,   
d) biegłość w posługiwaniu się programami pakietu MS Office: Excel i Word, 
e) swoboda komunikacji bezpośredniej i łatwość operowania słowem pisanym, 
f) samodzielność i dobra organizacja pracy, umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu, 
g) rzetelność, 
h) dyskrecja, 
i) umiejętność budowania pozytywnych relacji w miejscu pracy. 
 
4. Dodatkowe atuty kandydatów związane ze stanowiskiem: 

a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w szczególności w uczelni publicznej, 
b) doświadczenie związane z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, 
c) ukończone studia na kierunkach: prawo, administracja,  
d) ukończone studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 
e) szczegółowe kursy i szkolenia z zakresu spraw pracowniczych, 
f) umiejętność obsługi programów kadrowo-płacowych, w szczególności programu Kadry-Płace 

Cogisoft, 
g) umiejętność obsługi programu Płatnik, 
h) doświadczenie w pracy w systemie POLON, 
i) gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. 

 
5. Ramowy zakres obowiązków: 

a) tworzenie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, zmianą 
warunków zatrudnienia, potwierdzaniem zatrudnienia i uprawnień z niego wynikających,  

b) administrowanie dokumentacją pracowniczą związaną ze stosunkiem pracy, w szczególności 
prowadzenie akt osobowych,  

c) administrowanie dokumentacją związaną z innymi formami świadczenia pracy, 
d) realizacja obowiązku zgłoszeniowego do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, 
e) rozliczanie i ewidencja czasu pracy pracowników,  
f) sprawy związane z nagradzaniem pracowników, 
g) zestawienia i analizy z zakresu stanowiska.  

 
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 wykształcenie, staż pracy, doświadczenie, 
d) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności. 
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7. Forma i termin składania ofert oraz rozstrzygnięcia naboru: 
a) Wymagane dokumenty należy składać na adres mailowy praca@asp.krakow.pl lub w siedzibie 

Akademii (pl. Matejki 13) na Dzienniku Podawczym lub w Dziale Spraw Pracowniczych                
(pok. 108) osobiście albo za pośrednictwem poczty do dnia 20.02.2015r. z dopiskiem: "Nabór na 
stanowisko ds. administracji kadrowej", 

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:  

Kierownik Działu Spraw Pracowniczych – Monika Maj, nr tel. 12 299 20 28 
 
 
 

     K A N C L E R Z    

(-) dr Jolanta Ewartowska 

       


