
DOM pmo^-f smioB^zJ 
„FCGODKA JtSiEN" 

58-560 Jiisriia Gora, ii:. Lesna 3 
tel. 75-/5-520-38 iub 75-755-8b-CG 

Dyrektor Domu Pomocy Spolecznej „Pogodna Jesien" w Jeleniej Gorze 
oglasza nabor na wolne stanowisko urz^dnicze 

1. Stanowisko pracy: INSPEKTOR DS. K A D R I P L A C , 

2. Wymiar etatu : 1/2 etatu, 

3. Rodzaj umowy: umowa o prac^ na czas okreslony do 6 miesi^cy z mozliwosci^ 
zatrudnienia na czas nieokreslony, 

4. Miejsce wykonywania pracy : Dom Pomocy Spolecznej „Pogodna Jesien", ul. Lesna 3, 
58-560 Jelenia Gora 

5. Ilosc wolnych stanowisk : 1 

6. Wymagania niezb^dne: 

a) obywatelstwo polskie, 
b) petna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych, 
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem s^du za umyslne przest^pstwo, 
d) nieposzlakowana opinia, 
e) wyksztalcenie - co najmniej srednie lub wyzsze kierunkowe, tj. ekonomiczne, 
administracja, zarz^dzanie kadrami ew. pokrewne, 
f) doswiadczenie zawodowe, w tym co najmniej roczne doswiadczenie zawodowe na 
stanowisku zwi^zanym z prowadzeniem spraw pracowniczych i naliczaniu plac, mile 
widziane doswiadczenie w jednostkach samorz^dowych administracji publicznej, 
g) biegla znajomosc obslugi komputera, 
h) Stan zdrowia pozwalaj^cy na zatmdnienie na stanowisku. 

7. Wymagania dodatkowe djjce przedmiotem oceny kandydata: 

a) znajomosc nast^puj^cych aktow prawnych: 
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz^dowych; 
- ustawy z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracownikow samorz^dowych; 
- ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o swiadczeniach pieni^znych z ubezpieczenia 

spolecznego w razie choroby i macierzynstwa; 
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; 

b) praktyczna znajomosc programu P L A T N I K oraz programow kadrowo-placowych, 
c) ukonczone kursy z zakresu kadr i plac, 
d) samodzielnosc i odpowiedzialnosc w dziataniu, 
e) dobra organizacja pracy wlasnej, 
f) sumiennosc i rzetelnosc, 
g) radzenie sobie w warunkach stresu, 
h) umiej^tnosc szybkiego przyswajania wiedzy, 
i) latwosc nawi^zywania kontaktow, 
j ) komunikatywnosc, 
k) wysoka kultura osobista. 



8. Zadania wykonywane na stanowisku: 

a) prowadzenie wszelkich spraw osobowo-kadrowych pracownikow jednostki zgodnie ze 
stosownymi przepisami, 

b) sporz^dzanie umow o prac^, swiadectw pracy, zaswiadczeh i innych dokumentow 
dotycz^cych zatrudnienia i wynagrodzen pracownikow, do ktorych wydawania 
pracodawca zobowi^zany jest przepisami prawa, 

c) prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej (zglaszanie i wyrejestrowywanie 
pracownikow i czlonkow ich rodzin z ubezpieczen spolecznych i zdrowotnych), 

d) obsluga programu komputerowego Agema HR, m.in. aktualizacja istniej^cej bazy danych 
osobowych, uzupelnianie absencji chorobowych, urlopow, przebiegu pracy zawodowej 
oraz informacji dotycz^cych opisu etatow i skladnikow placowych, 

e) kierowanie pracownikow na pracownicze badania profilaktyczne, badania do celow 
sanitarno-epidemiologicznych oraz szkolenia BHP, prowadzenie rejestru szkoleh, 

f) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownikow jednostki przy wspolpracy z 
kierownikami innych dzialow, 

g) comiesi^czne przygotowywanie niezb^dnych dokumentow sluz^cych naliczeniu plac 
pracownikom jednostki, 

h) naliczanie wyplat wynagrodzen za czas niezdolnosci do pracy oraz zasilkow 
chorobowych, opiekunczych, macierzynskich, wypadkowych zgodnie z obowiazujacymi 
przepisami i zgromadzon^ dokumentacji, 

i) comiesi^czne sporz^dzanie list plac, 
j ) naliczanie i sporz^dzanie wyplat nagrod dla pracownikow, odpraw emerytalnych, 

rentowych, ekwiwalentow za urlop, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, swiadczeh z 
Zakiadowego Funduszu Swiadczeh Socjalnych i innych swiadczeh, 

k) sporz^dzanie list plac dla umow zleceh i umow o dzielo, 
1) sporz^dzanie deklaracji i informacji podatkowych do US (PIT-11, PIT-4R), 
m) sporz^dzanie sprawozdan statystycznych dotycz^cych zatrudnienia i wynagrodzen oraz 

obsluga sprawozdawczosci statystycznej w ramach portalu sprawozdawczego GUS, 
n) obsluga programu Platnik oraz przesylanie dokumentow w formie elektronicznej do ZUS, 
0 ) obsluga portalu e-Pfron, 
p) sporz^dzanie wszelkich informacji kadrowo - placowych niezb^dnych dla celow 

planowania i sprawozdawczosci, 
q) prowadzenie naborow pracowniczych na wolne stanowiska pracy, 
r) wspolpraca z PUP, S^dem Rejonowym oraz MOPS w zakresie organizacji prac 

interwencyjnych, prac spolecznie uzytecznych, stazy, dofinansowah, itp., 
s) wspolpraca z organem prowadz^cym w zakresie spraw kadrowo - placowych, 
t) wykonywanie innych poleceh Dyrektora. 

9. Wymagane dokumenty: 

1) list motywacyjny i CV, 
2) kopie dokumentow potwierdzaj^cych posiadane kwalifikacje, 
3) kopie posiadanych swiadectw pracy, 
4) oswiadczenie o niekaralnosci za przest^pstwo popelnione umyslnie o nast^puj^cej tresci: 
„Posiadam peln^ zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystam w pelni z praw 
publicznych, nie bylam (bylem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem s^du za umyslne 
przest^pstwo scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przest^pstwo skarbowe", 
5) oswiadczenie o braku przeciwwskazaii zdrowotnych do pracy na stanowisku obj^tym 
naborem, 
6) zgoda na przetwarzanie danych osobowych o tresci: 
„l.Wyrazam zgod^ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora 

Danych Dom Pomocy Spolecznej „Pogodna Jesien" ul. Lesna 3, 58-560 Jelenia Gora 



w celu wzi^cia udziaiu w naborze na wolne stanowisko urz^dnicze - inspektor ds. kadr i plac" 
2. Podaj^ dane osobowe dobrowolnie i oswiadczam, ze $4 one zgodne z prawd^. 
3. Zapoznalem(-am) si^ z tresci^ klauzuli informacyjnej, w tym z informacji o celu 
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dost^pu do tresci swoich 
danych i prawie ich poprawiania." 

10. Miejsce i termin ztozenia dokumentow: 

Wymagane dokumenty nalezy ziozyc osobiscie bezposrednio w Sekretariacie Domu Pomocy 
Spolecznej „Pogodna Jesien" w Jeleniej Gorze ul. Lesna 3, pokoj nr 3 w godz. od 8̂ " do 15°° 
do dnia 27.02.2020 lub przeslac na adres Domu z dopiskiem „Nab6r na stanowisko: inspektor 
ds. kadr i plac" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.02.2020 (decyduje data wplywu 
dokumentow do adresata). 

11. Nabor na stanowisko: 
Nabor sklada si§ z dwoch etapow: 
1) selekcji wst^pnej - analiza dokumentow aplikacyjnych pod wzgl^dem formalnym i 

zakwalifikowanie kandydatow do rozmow kwalifikacyjnych, 
2) selekcji merytorycznej - rozmowa kwalifikacyjna + test wiedzy praktycznej. 

12. Przewidywany okres zatrudnienia: marzec 2020 r. 

13. Warunki pracy 

Praca na parterze w budynku Domu Pomocy Spolecznej „Pogodna Jesien". Bezpieczne 
warunki pracy. Budynek wyposazony w wind^, pozbawiony barier architektonicznych. 
Stanowisko pracy zwi^zane jest z prac^ przy komputerze oraz rozmowami telefonicznymi. 
Szczegolowe warunki pracy okresla Regulamin Organizacyjny i Regulamin Wynagradzania 
jednostki. 

14 . Informacje dodatkowe: 

a) wymagane dokumenty: list motywacyjny, C V oswiadczenie kandydata oraz zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych powinny bye opatrzone wlasnor^cznym podpisem, 

b) 0 zakwalifikowaniu do nast^pnego etapu rekrutacji osoby, ktore spelni^ warunki 
formalne zostan^ powiadomione telefonicznie, 

c) informacja o wyniku naboru b^dzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na 
stronie internetowej Domu Pomocy Spolecznej „Pogodna Jesien" w Jeleniej Gorze oraz 
wywieszona na tablicy ogloszeh w jednostce, 

d) praca od poniedzialku do pi^tku w wymiarze 4 godzin dziemiie, 
e) osoba wybrana sposrod kandydatow na wyzej wymienione stanowisko, ktora podejmuje 

prac^ na stanowisku urz^dniczym po raz pierwszy - zgodnie z ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. 0 pracownikach samorz^dowych (tj. Dz. U . z 2019 r. poz. 1282), zobowi^zana 
jest do odbycia sluzby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o prac? na 
czas okreslony (6 m-cy) oraz do zdania egzaminu kohcowego warunkuj^cego dalsze 
zatrudnienie. 

f) wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych w Domu Pomocy Spolecznej „Pogodna 
Jesien" w Jeleniej Gorze jest nizszy niz 6%. 

Osoba do kontaktu : Izabela Hornik tel. (75) 75-520-38 w. 352 

Jelenia Gora, 18.02.2020 r. 
D Y R E K T O R 

Uomij Pomocy S[iolet/ne«„POGOOKA JESIEf)' 
w Jel' ni l i Gorze 


