
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Nysie 

ul. F. Szopena 4 

48-300 Nysa 

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: samodzielny referent 

w wymiarze: pełny etat (umowa na zastępstwo) 

 

Wymagania wobec kandydata: 

 

1. Wymagania niezbędne: 

a) posiadanie obywatelstwa polskiego, 

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

d) nieposzlakowana opinia, 

e) posiadanie wykształcenia wyższego, 

f) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie i wykonywanie zadań na 

stanowisku, 

g) umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office), 

h) umiejętność obsługi programów kadrowych i księgowych. 

2. Wymagania dodatkowe: 

a) odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, 

b) umiejętność pracy w zespole, 

c) mile widziana obsługi programów komputerowych tj: Kadry Optivum, Arkusz 

Optivum,  

System Finansowo-Księgowy), 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 kompletowanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum, 

 prowadzenie spraw ubezpieczenia młodzieży, 

 wystawianie świadectw pracy oraz decyzji związanych z przysługującymi 

świadczeniami 

w związku z zakończeniem pracy, 

 kompletowanie dokumentacji i sporządzanie umów z nowo przyjętymi 

pracownikami, 

 prowadzenie na bieżąco ewidencji pracowników w programie KADRY OPTIVUM, 

 prowadzenie akt osobowych pracowników ZST w Nysie, 

 prowadzenie ewidencji czasu pracy, 

 przygotowywanie decyzji, pism i innych dokumentów związanych ze zmianami 

w wynagrodzeniu lub w warunkach zatrudnienia, 

 sporządzanie i ewidencja dokumentacji związanej z awansem zawodowym 

nauczycieli, 

 sporządzenie sprawozdań GUS w zakresie ilości nauczycieli, 

 przygotowywanie, gromadzenie i przekazywanie danych do bazy danych SIO  

w zakresie zatrudnień pracowników, awansów zawodowych, 



 sporządzanie wniosków do 30 listopada każdego roku o dofinansowanie do 

dokształcania nauczycieli, 

 sporządzanie umów na wykonanie usługi w ZST, 

 sporządzanie umów z najemcami i dostawcami, 

 sporządzanie grafiku pracy dla obsługi, 

 prowadzenie ewidencji finansowej do zaangażowania (ZST, PODNiPPP, ZSiPA), 

 sprawdzanie pod względem merytorycznym list płac, 

 wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora oraz głównego 

księgowego 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

a) praca w pełnym wymiarze pracy(na zastępstwo) 

b) wyposażenie stanowiska pracy: biurko, komputer, drukarka, telefon 

c) fizyczne warunki pracy: praca z obsługą komputera powyżej czterech godzin 

dziennie, wymagająca sprawności obu rąk i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój 

biurowy ogrzewany i oświetlony. 

5. Dodatkowe atuty: 

a) dyspozycyjność, 

b) umiejętność organizacji czasu pracy, 

c) umiejętność organizacja miejsca pracy. 

6. Wymagane dokumenty: 

a) Curriculum Vitae (życiorys) 

b) lista motywacyjny, 

c) kwestionariusz osobowy,  

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

e) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 

korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione 

umyślnie. 

 

Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Zespołu Szkół 

Technicznych w Nysie http://www.zst_nysa.wodip.opole.pl/- w zakładce praca oraz w 

kadrach w siedzibie szkoły przy ul. F. Szopena 4, 48-300 Nysa. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym 

adresem i numerem telefonu kontaktowego w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych w 

Nysie, ul. Szopena 4, 48-300 Nysa, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko samodzielnego 

referenta”, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15.00. 

Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu). 

Wymagane dokumenty(CV i list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: 

„Na podstawie 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 

tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Technicznych w Nysie, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym 

naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym 

momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: zst-

nysa@wp.pl . Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem” 

O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego, kandydaci spełniający wymogi 

formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wynikach naboru będzie 

umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.spnysa.nv.pl, na 

http://www.zst_nysa.wodip.opole.pl/-
mailto:zst-nysa@wp.pl
mailto:zst-nysa@wp.pl


stronie internetowej jednostki www.zst_nysa.wodip.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej 

przy ul. F. Szopena 4 w Nysie. 

 

 

http://www.zst_nysa.wodip.opole.pl/

