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ZSZ.110.01.2020                                                                                                  
 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych  w Nasielsku 
ogłasza nabór 

na stanowisko: SEKRETARZ SZKOŁY 
w wymiarze: 1 ETATU 

1. Określenie miejsca pracy i stanowiska pracy:  
1) miejsce pracy – Zespół Szkół Zawodowych, ul. Lipowa 10, 05-190 Nasielsk;  
2) stanowisko pracy – sekretarz szkoły; 
3) praca administracyjno - biurowa; 
4) stanowisko pracy wyposażone w komputer; 
5) rodzaj umowy – umowa o pracę.  

2. Niezbędne wymagania dotyczące kandydatów:  
1) obywatelstwo polskie; 
2) prawo do korzystania z pełni praw publicznych; 
3) zdolność do czynności prawnych; 
4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 
5) nieposzlakowana opinia; 
6) wykształcenie co najmniej średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające 

wykonywanie zadań na stanowisku (preferowane wyższe administracyjne); 
7) posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy. 

3. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:  
1) organizowanie właściwego obiegu dokumentów, sporządzanie, przyjmowanie  

i wysyłanie korespondencji, dostarczanie niezbędnej dokumentacji do zamiejscowego 
wydziału obsługi szkoły; 

2) pośredniczenie w kontaktach dyrektora z pracownikami, interesantami; 
3) prowadzenie spraw bieżących uczniów oraz pracowników szkoły; 
4) kierowanie zespołem pracowników administracji i obsługi; 
5) realizowanie zadań z zakresu zamówień publicznych, gospodarki inwentarzowej  

oraz inwestycji i remontów w szkole; 
6) przechowywanie dokumentacji uczniów oraz innych dokumentów, zgodnie                              

z odrębnymi przepisami; 
7) czuwanie nad prawidłową ochroną i bezpieczeństwem danych osobowych pracowników 

szkoły i uczniów; 
8) przygotowywanie sprawozdań; 
9) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły, związanych z pracą                     

i funkcjonowaniem szkoły. 
4. Dodatkowe wymagania wobec kandydatów:  

1) umiejętność obsługi komputera; 
2) obowiązkowość; 
3) odpowiedzialność; 
4) uczciwość; 
5) zaangażowanie; 
6) umiejętność kierowania zespołem;  
7) dobra organizacja pracy zapewniająca należyte i terminowe wykonywanie zadań;  
8) dyspozycyjność; 
9) dyskrecja; 
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10) wysoka kultura osobista;  
11) lojalność. 

5. Wymagane dokumenty: 
1) Curriculum Vitae/ życiorys; 
2) list motywacyjny; 
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór  

w załączniku nr 1); 
4) kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie; 
5) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy; 
6) oświadczenie o obywatelstwie polskim; 
7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych; 
8) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych; 
9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  

publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  

(wzór w załączniku 2); 
11) oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (wzór w załączniku 3); 
12) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii. 

6. Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:  
1) wymagane dokumenty, o których mowa w ust. 5 należy składać osobiście  w pisemnej 

formie w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku, w godzinach 
urzędowania lub przesłać pocztą w terminie do 27 lipca 2020 r. do godziny 12:00; 

2) dokumenty złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.  
7. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie opisanej imieniem  
i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko sekretarza szkoły  
w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku”.  
8. Osoby zakwalifikowane do dalszego postępowania, po analizie dokumentów 
aplikacyjnych,  zostaną telefonicznie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. 
 
 
 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku 
mgr Agnieszka Rutkowska 

 
 
 
 
 
 


