
Swi eto chlowice, !7 .02.2020r

Centrum Integracji Spofecznej w Swiqtochfowicach

41-605 Swiqtochfowice
ul. Sqdowa 1

oGLASZA NABOR NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE

SPECJALISTA DS. KADROWO-PTACOWYCH

Liczba etat6w: l-

Wymiar etatu: PelnY etat

Umowa o prace z wytonionym kandydatem

1. Wymagania niezbqdne:

a) wyksztalcenie Srednie oraz 3 lata

b) niekaralnoit za PrzestqPstwo

c)

d)
el

f)

g,

sta2u pracy lub wyksztatcenie wy2sze oraz rok sta2u pracy;

popelnione umy6lnie, 5cigane z oskar2enia publicznego lub umy5lne

przestqPstwo ska rbowe;

petna zdolno6c do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych; I
nieposzlakowana oPinia;

umiejqtno6i obsiugi komPutera; ' I
znajomoScustawozatrudnieniusocjaInym,samorzqdzieterytoriaInym,ustawaopracownikach
samorzqdowych, kodeks pracy, ustawa o ochronie danych osobowych;

bardzo dobra znajomoii program6w Word i Excel'

2. Wymagania dodatkowe:
a) mile widziane wyksztatcenie o kierunkuzarzEdzanie zasobami ludzkimi;

b) um iejqtnoSc stosowa nia prawa oraz samodziel nego wyko nywa nia zadan;

c) odpowiedzialnoSi, rzetelnoSi, obowiqzkowo6e' kreatywnoSc;

d) wysoki poziom wiedzy ogolnej i kultury osobistej;

e) umiejqtnoSi organizacji pracy wlasnejoraz pracy w zespole;

f) odpornoSi na stres;

g) znajomo66 programu Place Optivum'

3. Zakres zadari wykonywanych na stanowisku pracy

L Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracownik6w'

7. sporzqdzanie um6w o pracq i um6w cywilnoprawnych (zlecenie/dzielo)'

3. Sporzqdzanie, wydawanie 6wiadeciw pracy, zaiwiadczef i innych dokument6w dotyczqcycn

zatrudnieniaiwynagrodzenpracownikow,dokt6rychwydawaniapracodawcazobowiqzanyjest
przePisami Prawa.

4. Prowadzenie spraw zwiqzanych z nagradzaniem, awansowanlem oraz karaniem pracownik6w'

5.Prowadzenieewidencjiczasupracy,ur|opowpracowniczych,zwolnie6|ekarskich'
6. prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej/zgtoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeri

spotecznych i zdrowoinych pracownik6w i cztonk6w ich rodzin' jak rownie2 uczestnik6w Centrum'

7. wspolpracowanie i udzielenie pomocy pracownikom w zakresie skladania wntosk6w o renty

emeryturv do organu rentowego' - .^--^^:^:..., ^.-,^,. irrriedr
g. przyjmowanie wniosk6w dotyczqcych wyplaty nale2nych, wynikajqcych z przepis6w prawa Swiadczen

pracowniczYch.
g. Prowadzenie ewidencji obowiqzkowych bada6 lekarskich BHP pracavgliitow.i.kontrola ich aktualnoSci'

10. prowadzenie ewidencji obowiqzkowych szkoleri BHP pracownika orafi<ontf6,+b ich aktualno6ci'



1'1.. Sporzqdzanie sprawozdari w zakresie spraw personalnych okre(lonych przez odpowiednie przepisy
prawa do Urzqdu Statystycznego.

1'2. Prowadzenie korespondencji z urzqdami iinnymi instytucjami dotyczqcej spraw pracowniczych oraz
uczestnik6w.

13. Przygotowanie list pfac, naliczania wynagrodzefi pracownikdw, zleceniobiorcow z uwzglqdnieniem
wszelkich dodatk6w i potrqcefi.

1'4. Naliczanie uczestnikom indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego Swiadczeri integracyjnych.
15. Sporzqdzanie i przesylania drogq elektronicznq dokument6w rozliczeniowych, deklaracji, raport6w do

ZUS dotyczqcych comiesiqcznego rozliczania skiadek spolecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego
wszystkich pracownik6w, zleceniobiorc6w ora4 uczestnik6w centrum oraz deklaracji podatkowych.

L6. Sporzqdzanie i przesytanie drogq elektronicznq deklaracji Plf-4 oraz deklaracji PIT-11 dla pracownik6w i

uczestnik6w centrum.
1'7. Przygotowywanie ogloszeri o naborze na wolne stanowiska pracy w centrum.
18. Przygotowywanie regulamin6w pracy, wynagradzania oraz wspomaganie przy tworzeniu innych

regulamin6w obowiqzujqcych w centrum.

4. Wymagane dokumenty i o6wiadczenia:
a) 2yciorys (CV);

b) list motywacyjny;
c) kopia 6wiadectw ukoficzonych szk6f i dyplomu ukoriczonych studi6w, potwierdzone za zgodnoSi

z oryginalem;
d) o6wiadczenie o niekaralno6ci za przestqpstwa popetnione umy6lnie,6cigane z oskar2enia-publicznego lub

umy6lne przestqpstwa skarbowe;
e) o6wiadczenie o peinejzdolnoScido czynnoSci prawnejoraz korzystania z pelni praw publicznych;
f) kopie dokument6w poSwiadczajqcych do5wiadczenie zawodowe, potwierdzone za zgodno(c z oryginalem;
g) oSwiadczenie o nieprowadzeniu dziaialnoSci gospodarczej lub o charakterze prowadzonej dziafalnoSci

gospoda rcze i;
h) oSwiadczenie kandydata o braku przeciwwskazafi zdrowotnych do pracy na stanowisku;
i) inne dokumenty poSwiadczajqce o posiadanych kwalifikacjach i umiejqtno(ciach;
j) kwestionariusz osoby ubiegajqcej sig o zatrudnienie - zalqcznik nr 1

k) Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu naboru na wolne stanowiska
urzqdnicze w Centrum Integracji Spotecznej w Swiqtochlowicach - zalqcznik nr 2

5. Wskainik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych:
Wska2nik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, wynosi poni2ej 6%.

6' Zasady przeprowadzania procedury rekrutacyjnej Kandydaci zostanE poddani 3 etapowemu konkursowi:
I etap - ocena formalna dokument6w,
ll etap - praktyczny sprawdzian umiejqtno5ci w formie testu,
lll etap - kandydaci, kt6rzy uzyskajq powy2ej 60% odpowiedzi prawidfowych w te6cie przejdq do rozmowy
kwa lifikacyjnej oce n iajqcej predyspozycje i zdo I no(ci o96 | ne.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powolana przez Dyrektora Centrum Integracji Spofecznej
w Swiqtochfowicach.

Dokumenty nale2y skladai w zamkniqtych kopertach z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko
inspektora w Centrum Integracjispolecznejw Swiqtochlowicach" osobi6cie lub listownie w terminie do dnia
28.02.2020 roku na adres: Centrum Integracji Spolecznej w Swiqtochlowicach ul. Sqdowa '1, 4L-
605 Swietochlowice.
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Inne informacje

Ka ndydaci zakwalifikowani zostanq powiadomieni o terminie konkursu telefonicznie'

Liczy siq data wptywu dokument6w do jednostki'

Oferty zloione po terminie nie bqdq rozpatrywane'

Dokumentacja zfo2ona w celach konkursowych przechowywana jest przez okres 3 miesiqcy'

w przypadku nie odebrania niniejszej dokumentacji, po upfywie tego okresu dokumenty ulegajq zniszczeniu'

Dodatkowe informacje moina uzyskad pod numerem telefonu: 32124'555-24'

Informacja o wyniku naboru bqdzie umieszczona na stronie internetowejwww'cis'swietochlowice'pl oraz

na tablicy ogloszeri Centrum lntegracji Spolecznej przy ul' Sqdowej 1

r


