
 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach  

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:  

Starszy Specjalista ds. kadr wymiar czasu pracy:  

1 etat zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku od dnia 28.03.2022r.  

 

wymogi niezbędne dotyczące stanowiska :  

- wykształcenie wyższe, umożliwiające podjęcie pracy na danym stanowisku,  

- znajomość prawa oświatowego ( m.in. Karta Nauczyciela), prawa pracy, ubezpieczeń 

społecznych,  

- znajomość obsługi programu Kadry firmy VULCAN, PABS, Wizjanet, SIO  

- biegła umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office, Internet, poczta elektroniczna)  

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych,  

- komunikatywność , samodzielność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, 

nieposzlakowana opinia,  

- mile widziane doświadczenie na samodzielnym stanowisku pracownika ds. kadr / 3 letnie /, 

wymagania dodatkowe:  

- dyspozycyjność,  

- wysoka motywacja do pracy,  

- odpowiedzialność, dokładność i terminowość wykonywania powierzonych zadań.  

zakres zadań wykonywanych na stanowisku:  

- obsługa ruchu kadrowego, ewidencja czasu pracy oraz prowadzenie akt osobowych zgodnie  

z przepisami prawa, obsługa programu kadrowego VULCAN, PABS, SIO, Wizjanet 

- kompletowanie dokumentacji kadrowej,  

- przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,  

- sporządzanie obowiązujących sprawozdań statystycznych: GUS, PFRON, analiz dotyczących 

wynagrodzeń, kartoteki urlopowe, sporządzanie wielkości zatrudnienia do odpisów na ZFŚS,  

- archiwizowanie dokumentacji płacowej i kadrowej,  

- inne wynikające z zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.  



Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  

Miejsce wykonywania pracy biurowej znajduje się na parterze budynku w oddzielnym 

samodzielnym gabinecie. Wejście do budynku po powierzchni płaskiej. Stanowisko pracy związane 

z pracą przy komputerze oraz wyposażone w biurko o wymiarach standardowych.  

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.  

Wymagane dokumenty i oświadczenia:  

 list motywacyjny,  

 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  

 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (kserokopie dokumentów 

potwierdzających posiadane wykształcenie, ukończenie kursów, szkoleń),  

 kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy,  

 kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w wypadku kandydata 

korzystającego z uprawnień zawartych w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902),  

 wobec kandydatów którzy nie są obywatelami polskimi, ale są obywatelami Unii Europejskiej 

lub obywatelami innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów 

prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, dokument poświadczający znajomość języka polskiego, określony 

w przepisach o służbie cywilnej,  

 oświadczenia kandydata o:  

 posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 

 tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

 tym, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, 

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz 

samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo 

skarbowe,  

 prowadzeniu / nie prowadzeniu działalności gospodarczej,  

 wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dobrowolnie podanych w ofercie 

pracy, innych niż wskazane w art. 221Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji,  

 gotowości podjęcia pracy w Zespole Szkół Specjalnych nr8 w Tychach z dniem 28 marca 

2022.  



 

 

Inne informacje:  

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 2 lutego 2022r. do godziny 15 00 w siedzibie Zespołu 

Szkół Specjalnych nr8 w Tychach , ulica Edukacji 21 / sekretariat szkoły/.  

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, 

numerem telefonu kontaktowego z dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze – Starszy 

Specjalista d/s kadr”. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.  

Osoby, które spełnią wymagania formalne podane w ogłoszeniu o naborze zostaną 

zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania.  

Otwarcie kopert z aplikacjami nastąpi 7 lutego 2022r. o godz.10 00.  

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych 

nr 8 w Tychach.  

Informacja o zakwalifikowaniu się do dalszej rekrutacji zostanie przekazana telefonicznie przez 

sekretariat szkoły w dniu 7 lutego 2022r.  

Miejsce i termin postępowania zostaną umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  

i na stronie Zespołu Szkół Specjalnego nr 8 w Tychach http://zss8.edu.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń 

znajdującej się na parterze szkoły przy sekretariacie szkoły.  

Ogłoszenie o wynikach naboru nastąpi 8 lutego 2022r.  

Zespół Szkół Specjalnych nr 8 zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 32-218-00-50  

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr8 mgr Hanna Kołodziejczyk  

Tychy, dnia 19.01.2022r 


