DYrektor
Regionalnego Centrum PoliĘki Społecznej
z siedzibą w: 91 - 302Łódź, ul' Snycerska 8
ogłasza nabór kandydatów do pracy
na stanowisko podinspektora / inspektora
w Wydziale OrganizacYinYm
od posiadanego doświadczenia zawodowego)
uzależnióne
będzie
(stanowisko

Liczbawakatów

i

1 etat

wymiar czasu pracy:

-

pełen wymiar czasu pracy

Numer ewidencYjnY naboru:

RCPSA[/3/l8

T'orma nawiązania stosunku pracy:

umowa o pracę

Data publikacji ogłoszenia

19

Termin składania ofeń:

29 sĘcznia 2018 roku

Do zakresu zadańosoby zatrudnionej na

sĘcznia 2018 roku

Ęm stanowisku będzie należało w szczególności:

l. Prowadzenie spraw zutiązanychzzarządzar]iem

mieniem RCPS w tym:

prowadzenie ewidencji środków trwałych,
- prowadzenie ewidencj i wyposazenia ilościowego'
- tworzenie etykietek
2. P
J. S
-

4.

P

5.

6.

przyjęcia nowe go pracownika,
Prowadzenie archiwum zakładowego, w tym:
- archiwizowanie dokumentów RCP S zgodnie
- prowadzenie ewid
Opis merytoryczny
- rejestracja, opis

i
7.

nowych

w

PrzYPadku

z obowiązulącymi przepisami,
archiwalnYch'

etowa otaz zebtanie wymaganych

otrzY

nicznei'

zuria

wanyc.
usług telekomunikacyjnych'

z podpisanymi
zgodności wydatków finansowych ponoszonych w zvłiązku
umowami w zakresie bieżącej działalnościRCPS'
10. Prowadzenie rejestru druków ścisłegoZarachowania'
magazynu materiałów biurowych i art.,
11. Dokonywanie zakupów i prowa dzeiie podręcznego
zimavłianie wody mineralnej dla pracowników zgodnie z
spożywczych, 6j"
obowipuj ąc y m zarządze ni em)'
zanówień dotyczących
IZ.IJdziaŁ w postępowaniu przetargowym w zakresie udzie\ania
wentylatory, kosze na
czapiki,
zaopatrzenia nC'pS (art. b_iurowe, wyposa'Żenie w meble,

8.

9. Kontrola

śmieciitp.),
prowadzenie ewidencji ich
!3.Zamautianie biletów MPK dla potrzeb pracowników RCPS,
wydawania or az r ozliczanie'
(wypisywanie delegacj i)'
I 4. Piowadzenie rej estru delegacj i

l5.Przygotowywanie pism wychodzących
funkcjonowania RCPS.
Wymagania niezbędne (konieczne)

i

w

odpowiedzi na pisma

zakresie bieŻącego

:

i Europejskiej lub
przepisów prawa
politej Polskiej,
oraz korzystanie zpełni praw publicznych'

1.
8.
g.
l0'

znajomośó języka polskiego'
posiadanie wykształcenia wyŻszego,

posiadanie

co

najmniej rocznego stażu pracy

w

jednostkach organizacyjnych administracji

samorządowej,
jednostki,
-óo'wykonywania
doświad czeniezawodowe rwiązane z obsfugą administracyjną

1l. posiadanie znajomości ustaw-i przepisów"nie będnych

pracy na tym stanowisku

w szczególności:

ustawy o samorządzie wojew odzt:wa, o pracownikach samorządowych,
osobowych,ustawaorachuŃowości,prawozamówieńpublicznych.

o ochlonie danych

ciowych: umiejętnośó analitycznego

wośÓ' komunikatywnośó, umiejętnośó

pracy w zespole.
Wymagane dokumenĘ:

1. CV

2.
3.
4.

6'
7'

8.

wraz z listęm motywacyjnym
kwestionariusz osobowY
kserokopie dokumentów potwierdzające po
kserokopie dokumentów potwierdzających

o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpocz
oświadczenie o posiadaniu obywatel

oświadczenie o posiadaniu obywate
państwa, któ
wspólnotowe
Polskiej lub
obYwatelstwo,

(doĘcz1 kandydatów nie posiadających
dokumenty fot*i".a"ui ące znajomośó języka polskiego

i

do crynności prawnych

i

korrystaniu z pełni praw

iemu postępowanie karne,

o popełnione umyślnie lub kserokopię posiadanego

niekaralności
1l. oświadczenie o wyrażeniu zgody
w dokumentach składany ch w związku z n
ważnego zaśvłiadczenia o

Karny'

osobowych zawarĘch

ych dla realizacji procesu

o ochronie danych osobowych (tekst
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
jednolity: Dz.IJ ' zŻ016 r., poz' 922)
umiejętności'kwalifikacje,
l2. kserokopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe
znajom

ich
kandydata dokumentów. w języku 9b"yT, na|eĘ dołączyó
albo tłumacza
bezpośredni o przez kandydata albo biuro tłumaczeń'

W przypadku
tłumaczenie na

imieniem, nanł'iskiem

inspektora

w

i

adresem zwrotnym

Wydziale Organizacyjnym

listem PoleconYm na adres:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej
9I -3o2Łódż,u|' Snycerska 8
I piętro, pok. l7 (sekretariat)
w terminie do dnia: 29 sĘcznia 2018 roku

kumentówpocńą,zadatęichdoręczeniauwaŻaćsiębędziedatęich
o Centrum Polityki Społócznej. DokumenĘ doręczone po upĘwie
rozpatrywane.

PolitykiSpołecznejbędzieinformowało(telefonicznie1
-wyboiu
(powiadamiani będą wyłącznie kandydaci
kach
w ogłośzeniuó naborze' w ciągu 14 dni od daĘ up
dokumentów).

odsyła dokumentów kandydatom' Dokumenty ni
zniszczone.

KwnababędziezobowiązanyprzedłoĘ6,.v!1"dzawarciemumowy
ierającego informację o niekaralności kandydata
Żnego
9
owego
w
Źl

uzyskaną na

słuzby przygotowawczej koitczącej się
osoba wyłoniona w naborze moze zostaó skierowana do odbycia
egzaminem.

Przewbdnicząca

