Nabór na stanowisko
SPECJALISTY DS. KADROWO – PŁACOWYCH
w Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

Na podstawie art. 3 a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych 
przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko w Zespole Szkół Specjalnych 
przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
44-330 Jastrzębie Zdrój
ul. T. Kościuszki 14
SPECJALISTY DS. KADROWO - PŁACOWYCH
w wymiarze całego etatu na podstawie umowy o pracę

Kwalifikacje do pełnienia funkcji specjalisty ds. kadrowo - płacowych jednostki budżetowej określa art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
Opis stanowiska:
Specjalista ds. kadrowo - płacowych będzie pełnił obowiązki i ponosił odpowiedzialność 
w zakresie:
- prowadzenia kartotek płacowych,
- prowadzenie teczek akt osobowych,
- wykonywania czynności związanych z naliczaniem i rozliczaniem wynagrodzeń,
- sporządzanie umów o pracę, wystawianie świadectw pracy oraz innych pism i dokumentów
   związanych z zatrudnieniem pracowników,
- sporządzanie pełnej dokumentacji związanej z wnioskami rentowymi i emerytalnymi,
- sporządzanie statystyki zatrudnienia,
- inwentaryzowanie majątku Zespołu Szkół.
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełni następujące wymogi:
1) ma obywatelstwo polskie,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. kadrowo – 
    płacowych
4) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6) posiada łącznie co najmniej 2 letni staż pracy na stanowiskach określonych 
    w ustawie z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych 
    ( Dz.U. z 2001r.  Nr 142, poz.1593 z późn. zm.),
7) posiada wykształcenie wyższe,
8) posiada umiejętność obsługi komputera.
Wymagane dokumenty:
1) Zaświadczenie o niekaralności,
2) Dokumenty poświadczające kwalifikacje zawodowe,
3) Dokumenty poświadczające staż pracy na stanowiskach określonych w ustawie 
    z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych 
   ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.),
4) Życiorys / CV / z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej,
5) List motywacyjny,
6) Kwestionariusz osobowy,
7) Zaświadczenie lekarskie.
Miejsce i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty można składać
- osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju  
 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Kościuszki 14
- lub przesłać na adres: Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju  
 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Kościuszki 14

Wymagane dokumenty przyjmowane będą do dnia 06 lipca 2007 r. do godz. 13:00 
(data stempla pocztowego nie będzie brana pod uwagę).
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Prosimy o dopisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn.zm.)".
Uwaga:
Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej; 
Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Śląskiego 
oraz na tablicy ogłoszeń; ZSS przy WSR dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
	                

