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Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy 

 

1. Nazwa stanowiska pracy: 

Stanowisko ds. ewidencji i analiz  

2. Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności: 

a) Wykształcenie  wyższe lub średnie, 

b) Staż odpowiednio 3 lata lub 8 lat, 

c) Praktyczna znajomość przepisów ustaw Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych,                          

o gospodarce nieruchomościami, Kc i Kpa, 

d) Umiejętność prowadzenia negocjacji, 

e) Obsługa programów biurowych w stopniu umożliwiającym sprawne wywiązywanie się                                    

z obowiązków 

3. Dodatkowe wymagania: 

a) preferowane wykształcenie wyższe, w szczególności techniczne, ekonomiczne lub z zakresu 

zarządzania nieruchomościami 

b) pożądana znajomość języka angielskiego – poziom B1/B2, 

c) pożądane prawo jazdy kat. B 

d) oczekiwane kompetencje osobiste i społeczne: komunikatywność, myślenie analityczne.  

4. Zakres obowiązków:  

a) prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów niskocennych oraz innych ewidencji 

będących w zadaniach Działu Administracyjno-Gospodarczego (z wyłączeniem ewidencji środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego), 

b) znakowanie środków trwałych (kody kreskowe oprogramowania do ewidencji ŚT),  

c) prowadzenie ewidencji osób odpowiedzialnych za mienie i dokumentowanie zmian w zakresie 

mienia powierzonego pracownikom, 

d) sporządzanie sprawozdań wewnętrznych na potrzeby zarzadzania uczelnią z wykonania budżetu                  

w zakresie usług obcych, zużycia materiałów i energii. 

5. Wymiar etatu: 0,5 (połowa), przewidywany termin zatrudnienia – możliwie jak najszybciej 

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 Dziale Spraw Pracowniczych (w budynku głównym  ASP                            

w Krakowie przy pl. Matejki 13, pok. 107 lub pocztą albo na adres e-mail praca@asp.krakow.pl)                               

z dopiskiem: "oferta w naborze na stanowisko ds. ewidencji i analiz" do dnia 27.07.2016r.  

 

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.  


