
Dyrektor   
Miejsko – Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 

zatrudni  
 

Inspektora ds. kadrowych  i  administracyjno – organizacyjnych  
 

 
Miejsce wykonywania  pracy 
 Przychodnia Rejonowa Ścinawa, ul. Jagiełły 2 
                 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem. 
 

1.  Wykształcenie minimum średnie o odpowiednim kierunku i 4 lata 

doświadczenia zawodowego w Dziale Kadr,  lub wyższe o odpowiednim 

kierunku  i rok doświadczenia zawodowego  w Dziale Kadr  

2. Biegła obsługa komputera. 

3. Umiejętność pracy w zespole. 

4. Odporność emocjonalna i umiejętność opanowania stresu. 

5. Nastawienie na rozwój własny. 

 

Wymagania dodatkowe: 

 znajomość prawa pracy oraz zagadnień związanych z ubezpieczeniami 

społecznymi 

 znajomość przepisów dotyczących podmiotów publicznych nie 

będących przedsiębiorcą, 

 umiejętność dobrej organizacji pracy w tym efektywność, rzetelność, 

terminowość, sumienność, dokładność, 

 

II. Zakres obowiązków wykonywanych na w/w  stanowisku: 
 

1) realizowanie zadań z zakresu zatrudnienia pracowników, 

2) nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy przez pracowników 

Zakładu, 

3) udział w kształtowaniu polityki płac, 

4) planowanie i realizowanie doskonalenia zawodowego pracowników, 

5) prowadzenie ewidencji osobowej zatrudnionych pracowników, 

6) prowadzenie obsługi kadrowej pracowników zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

7) prowadzenie kontroli prawidłowości rozliczenia czasu pracy pracowników, 

8) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 

pracowników i akt archiwalnych byłych pracowników, 

9) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do naliczania płac, 

10) ustalanie wymiaru czasu pracy, opracowywanie planów i prowadzenie 

ewidencji wykorzystania urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i 

bezpłatnych, 



13) kompletowanie wniosków emerytalnych i rentowych pracowników 

odchodzących na emeryturę lub rentę i prowadzenie z ZUS korespondencji w 

tej sprawie, 

14) opracowywanie planów szkoleń, 

15) prowadzenie dokumentacji z zakresu szkoleń pracowników, 

16) prowadzenie całokształtu dokumentacji związanej ze specjalizacjami i 

stażami podyplomowymi, 

17) prowadzenie dokumentacji z zakresu praktyk studenckich, zawodowych oraz 

realizowanych w ramach współpracy z urzędem pracy. 

18) Opracowanie zmian do projektów aktów prawa wewnątrzzakładowego 

(Regulamin Organizacyjny , Statut, Instrukcja ochrony danych osobowych, 

Polityka Bezpieczeństwa i inne ) 

19) Kontrola dyscypliny czasu pracy 

20) Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i 

informacji dotyczącej pracowników podmiotu (GUS oraz sprawozdawczości 

rocznej dotyczącej  wytwarzania odpadów ) 

21) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach 

tematycznych jak również poprzez samokształcenie na podstawie 

dostępnych wydawnictw. 

 

III. Oferty kandydatów powinny zawierać: 
 

  list motywacyjny + CV, 
  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 
  kserokopie świadectw pracy 
  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach 
i umiejętnościach zawodowych, 

 oświadczenie kandydata o niekaralności  
 zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883). 
 
 
Uwaga: wszystkie składane dokumenty niebędące oryginałami należy potwierdzić 
klauzulą „ Za zgodność z oryginałem” ,opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem  lub 
potwierdzić w sekretariacie MGZZOP Ścinawa. 
 
 
  
Oferujemy: 

 
  zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
  praca w pełnym wymiarze godzin 
  atrakcyjne wynagrodzenie 
  pakiet świadczeń socjalnych 

 
 
 



IV. Informacje dodatkowe 
 
 Oferty wraz z dokumentami i nr telefonu kontaktowego należy składać  osobiście lub 
drogą pocztową do siedziby Miejsko –Gminnego Zespołu Zakładów Opieki 
Podstawowej w Ścinawie ul Jagiełły 2, 59-330 Ścinawa , Sekretariat  w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem „ oferta pracy na  stanowisko Inspektor ds. kadrowych i 
administracyjno- organizacyjnych”  

,lub na adres e-meil:    
sekretariat @ przychodnia-scinawa.pl w terminie do 27 lipca 2021 r.  

  W przypadku przesyłek pocztowych liczy się data wpływu do MGZZOP 
w Ścinawie. 

  Informację na temat rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu  
76  817 48 50   

  Aplikacje, które wpłyną do MGZZOP po określonym terminie nie będą 
rozpatrywane. 

  O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni 
telefonicznie.  

  Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy ( oferty odrzucone zostaną 
zniszczone komisyjnie ) 

 
 
 
                                                                                      Dyrektor MGZZOP w Ścinawie 
                                                                                                  Ewa Buras 

 
 
                               


