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DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI  

W DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY 
ogłasza nabór kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko 

DS. ARCHIWIZACJI, ORGANIZACJI, KADR I PŁAC 
w pełnym wymiarze czasu pracy 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

 zabezpieczanie potrzeb gospodarczych ZGN poprzez realizację zamówień i rozliczanie dokonanych zakupów; 

 uczestniczenie w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej dotyczącej zaopatrzenia ZGN w materiały 

biurowe i gospodarcze; 

 przygotowanie harmonogramu okresowych inwentaryzacji majątkowych Zakładu oraz uczestniczenie  

w inwentaryzacji i prowadzenie ksiąg inwentarzowych; 

 organizacja i prowadzenie zakładowej składnicy akt oraz nadzór nad prawidłowym jej funkcjonowaniem; 

 przygotowywanie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z nawiązaniem, przebiegiem  

i zakończeniem stosunku pracy; 

 prowadzenie akt osobowych pracowników oraz ewidencji kadrowych; 

 przygotowywanie dokumentów do zawierania umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło) i prowadzenie ich 

ewidencji; 

 przygotowywanie dokumentów do ZUS (rozliczeniowych, zgłoszeniowych itp.); 

 opracowywanie planów urlopów i prowadzenie ewidencji ich wykorzystania; 

 prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników i kontrola dyscypliny pracy; 

 sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych (zleceń, o dzieło) i odpowiedzialność  

z]a ich stronę merytoryczną; 

 prowadzenie gospodarki odzieżą roboczą, ochronną i sprzętem ochrony osobistej pracowników Zakładu; 

 przygotowywanie i realizacja programów szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników; 

 współpraca z placówkami świadczącymi usługi medycyny pracy, firmami szkoleniowymi itp.; 

 kontrola ważności zaświadczeń lekarskich z zakresu medycyny pracy, szkoleń z zakresu bhp oraz niezbędnych 

uprawnień specjalistycznych wymaganych dla poszczególnych stanowisk pracy; 

 współpraca z urzędem pracy i innymi instytucjami w zakresie doboru kadr i warunków zatrudniania w świetle 

przepisów prawa pracy i przepisów szczególnych, na niektórych stanowiskach pracy; 

 współpraca z urzędami skarbowymi oraz ZUS w zakresie prowadzonych rozliczeń; 

 współpraca z GUS, PFRON i innymi urzędami w ramach prowadzonej sprawozdawczości; 

 sporządzanie okresowych sprawozdań w zakresie zatrudnienia i wynagradzania; 

 sporządzanie wszelkich dokumentów księgowych z zakresu zatrudnienia i wynagradzania; 

 udział w przygotowaniu projektu planu finansowego w zakresie zatrudnienia i wynagradzania oraz kontrola 

wydatków w zakresie wynagrodzeń; 

 prowadzenie oraz bieżąca aktualizacja BIP; 

 obsługa Kancelarii Zakładu (podczas nieobecności pracownika ds. kancelaryjnych). 

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  
Miejsce pracy – Praca w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy  

m. st. Warszawy (parter i poziom -1). Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. W budynku ciągi komunikacyjne  

o odpowiednich szerokościach, umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy 

odpowiednie szerokości dojść i przejść zgodnie z przepisami bhp. Budynek niedostosowany dla osób 

niedowidzących i niewidzących. Ponadto praca na terenie m. st. Warszawy – głównie dzielnica Włochy  

– w związku z współpracą z urzędami (Urząd m.st. Warszawy, ZUS, GUS i in.). 

 

Stanowisko pracy – Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, 

prowadzeniem rozmów telefonicznych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, pracą poza siedzibą Zakładu. Na 

stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. 

 

 

 

 

 



Wymagania konieczne: 

 wykształcenie wyższe min. I stopnia, 

 obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państw Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których na 

podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia 

zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

 znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, 

 znajomość przepisów Kodeksu pracy 

 

Wymagania pożądane: 
 wykształcenie wyższe min. I stopnia w zakresie ZZL, administracji, finansów, rachunkowości, 

 doświadczenie zawodowe w obszarze kadrowo-płacowym, 

 znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych – w szczególności Symfonia,  

 kultura osobista, odpowiedzialność, obowiązkowość, sumienność, terminowość i dokładność, 

systematyczność, zaangażowanie, współpraca. 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  

w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. 

 

Wymagane dokumenty: 

 podpisane odręcznie curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz podpisany odręcznie list 

motywacyjny; 

 kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz posiadany staż pracy, 

 kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji; 

 podpisane oświadczenie o posiadanym  obywatelstwie; 

 kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa 

polskiego) 

 podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych  

i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie; 

 podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko 

wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe; 

 kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego 

skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach 

samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 902 ze zm.); 

 podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.  

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922).”; 

 dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie osobiście w kancelarii Zakładu lub przesłanie pocztą kompletu 

dokumentów w terminie do dnia 20.06.2017r. (decyduje data otrzymania przez ZGN) na adres: 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy 

ul. Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa 

(wejście od ul Milanowskiej 8A) 

z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy nr sprawy PE.110.4.2017 

Dyrektor zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wolne stanowisko urzędnicze bez podania 

przyczyny. 
Druki oświadczeń są do pobrania na stronie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy 

m. st. Warszawy pod adresem: http://zgnwlochy.waw.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow. 
 

p.o. Dyrektor 

Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami 

w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy 

/-/ Aneta Pozowska /-/ 


