
 
 

Zał�cznik Nr 2 do Zasad post�powania przy naborze 
kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska 
urz�dnicze w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie 

 
 Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie 
 46-060 Prószków 
 ul. Zamkowa 8           
………………………….. 
     (piecz�tka nagłówkowa Domu Pomocy Społecznej) 
 

 
    OGŁOSZENIE   O   NABORZE 
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko 
urz�dnicze  
 
 
    inspektor ds. organizacyjnych i kadr 
                                        (nazwa stanowiska pracy) 
 
I. Wymagania niezb�dne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko: 
 

1. Wykształcenie wy�sze: administracja lub prawo oraz minimum 2 lata sta�u pracy w 
dziale organizacyjnym i kadr; lub wykształcenie �rednie o profilu ogólnym i minimum 
4 lata sta�u pracy w dziale organizacyjnym i kadr. 

2. Biegła znajomo�� komputera i urz�dze� biurowych, 
3. Znajomo�� zagadnie� zwi�zanych z prowadzeniem archiwum zakładowego. 
4. Znajomo�� przepisów prawa pracy. 

 
 
II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko: 
 

1. Łatwo�� nawi�zywania kontaktów, umiej�tno�� komunikacji interpersonalnej, 
2. Gotowo�� podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
3. Studia podyplomowe o tematyce organizacji i kadr  b�d� dodatkowym atutem. 

 
III. Zakres obowi�zków na stanowisku                     inspektor d.s. organizacyjnych i kadr       
       (nazwa stanowiska jak wy�ej) 
 Prowadzenie wszelkich spraw osobowo-kadrowych w tym: prowadzenie akt 
osobowych pracowników, całej dokumentacji pracowniczej, ewidencja urlopów, zwolnie� 
lekarskich, bada� pracowniczych etc.; prowadzenie archiwum zakładowego, sporz�dzanie 
sprawozda� do Głównego Urz�du Statystycznego 
 
IV. Wymagane dokumenty: 

1. Podanie o przyj�cie do pracy na stanowisko     inspektor ds. organizacyjnych i kadr 
i. (stanowisko j.w.) 

2. Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej. 
3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegaj�cych si� o prac� zgodny z 

Rozporz�dzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 czerwca 2006 r.; (Dz. U. 
Nr 125 z 13 lipca 2006 r., poz.896). 



4.  Kserokopie dokumentów potwierdzaj�cych posiadane wykształcenie i zdobyte 
kwalifikacje zawodowe. 
 
5. O�wiadczenie kandydata o braku przeciwwskaza� zdrowotnych do zajmowania stanowiska  
 
__________inspektora ds. organizacyjnych i kadr_____________________________ . 
                        (stanowisko j.w.) 
6. O�wiadczenie kandydata: 
 a) o niekaralno�ci, 
 b) �e w przypadku wyboru jego kandydatury nie b�dzie wykonywał czynno�ci które 
stałyby w sprzeczno�ci z wykonywanymi obowi�zkami słu�bowymi na stanowisku 
___________inspektora ds. organizacyjnych i kadr________________________ .  
                     (stanowisko j.w.)  
7. Inne dokumenty: 
 a) _______--------------___________________________________ , 
 b) _______--------------___________________________________ , 
 c) _______--------------___________________________________ . 

8. Wymienione wy�ej dokumenty nale�y składa� w zaklejonych kopertach z napisem: 
„Nabór na stanowisko inspektora ds. organizacyjnych i kadr” w Dziale kadr 
Domu Pomocy Społecznej   

9. w terminie do dnia ____04.05.2007___________ do godziny 1500. 
Dokumenty które zostan� dostarczone do Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie po 
terminie okre�lonym wy�ej, pozostan� bez rozpoznania. 
 
V. Otwarcie ofert nast�pi dnia 07.05.2007  o godzinie 9.00. 
w siedzibie Domu Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 8 w Prószkowie. 
 
VI. Z „Zasadami post�powania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne 
stanowiska urz�dnicze w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie ” mo�na zapozna� si� w 
Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, ul. Zamkowa 8 ; w pokoju nr 4. 
 
VI. Informacja o wyniku naboru umieszczona b�dzie na stronie internetowej 
www.bip.powiatopolski.pl oraz na Tablicy Ogłosze� Domu Pomocy Społecznej w 
Prószkowie, ul. Zamkowa 8. 
 
Uwaga: 
List motywacyjny i CV powinny by� zaopatrzone klauzul�: „Wyra�am zgod� na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb�dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw� 
z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pó�niejszymi zmianami), 
oraz ustaw� z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorz�dowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z 
pó�niejszymi zmianami). 
 
 
 
 
* zaznaczy� odpowiednio  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie 
 

Lucyna Danel 
 
 
 


