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Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy 

  

1. Nazwa stanowiska pracy: 

Stanowisko ds. administracji kadrowej 

2. Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności: 

a) wykształcenie wyższe (preferowane prawo, administracja) lub średnie,  

b) dla osób o wykształceniu średnim: co najmniej 4 lata stażu pracy poświadczone świadectwami pracy,  

c) umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa pracy (w tym ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym,  w zakresie dot. spraw pracowniczych), w szczególności dot. czasu pracy,   

d) umiejętność posługiwania się biurowymi programami komputerowymi w stopniu umożliwiającym 

sprawne wywiązywanie się z obowiązków, w szczególności biegłość w posługiwaniu się programami 

pakietu MS Office: Excel i Word. 

3. Dodatkowe wymagania (spełnienie daje preferencje w wyborze kandydatury): 

a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w szczególności w uczelni publicznej, w tym 

związane z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, praktyczna znajomość prawa ubezpieczeń 

społecznych, ukończone studia podyplomowe, kursy i szkolenia z zakresu spraw pracowniczych, 

b) umiejętność obsługi programów kadrowo-płacowych (w szczególności programu Kadry-Płace 

Cogisoft) i programu Płatnik, doświadczenie w pracy w systemie POLON, 

c) pożądane kompetencje osobiste i społeczne: komunikatywność, umiejętność dzielenia się wiedzą i 

doświadczeniem, orientacja na klienta, myślenie analityczne, samodzielność i dobra organizacja 

pracy, umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu, umiejętność budowania pozytywnych relacji 

w miejscu pracy, 

d) znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2.  

4. Zakres obowiązków: 

a) rozliczanie i ewidencja czasu pracy, 

b) prowadzenie spraw pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez władze uczelni 

c) prowadzenie spraw nagród rektora (zbieranie i weryfikacja formalna wniosków, przygotowanie 

uroczystości, ewidencja), 

d) prowadzenie ewidencji nagród ministra oraz orderów i odznaczeń,  

e) prowadzenie spraw polityki szkoleń (dane do planu, realizacja planu, organizacja szkoleń 

wewnętrznych) 

f) prowadzenie spraw staży i praktyk (opracowywanie wniosków, prowadzenie dokumentacji 

zatrudnienia) 

g) wydawanie legitymacji pracowniczych 

5. Wymiar etatu: 1,00 (pełny) 

6. Wymagane dokumenty : 

a) List motywacyjny, 

b) Curriculum Vitae  

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy, 

d) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach, jeśli są konieczne do potwierdzenia 

posiadanych kwalifikacji lub nabytych umiejętności. 

 

Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Spraw Pracowniczych (w budynku głównym  ASP                            

w Krakowie przy pl. Matejki 13, pok. 108 osobiście lub za pośrednictwem poczty) z dopiskiem: "oferta w 

naborze na stanowisko ds. administracji kadrowej albo na adres praca@asp.krakow.pl do dnia 30.11.2015.  

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą                       

z 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz. U. 2014r., poz. 1182)” . 

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia                            

o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia 

kandydatury do zatrudnienia. 
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