
Wzór nr 2 do Regulaminu zatrudniania 
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

 

Politechnika Krakowska 

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PRACY  

SAMODZIELNY REFERENT / SPECJALISTA 

(stanowisko w zależności od stażu pracy) 

W WYMIARZE 1 ETATU,  

w Zespole ds. Rozliczeń Projektów Międzynarodowych  

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

 Prowadzenie rozliczeń finansowych projektów 

 Przygotowanie list stypendialnych wraz z obsługą systemy Płatnik  

 Kontrolowanie kompletności i prawidłowości opisów dokumentów, 

 Kontrolowanie kompletności i prawidłowości wyciągów bankowych w zakresie 
realizacji zobowiązań dotyczących projektów, 

 Współpraca z kierownikami projektów w zakresie: właściwego kwalifikowania 
wydatków, terminowego  i właściwego sporządzania wniosków o płatności oraz 
obowiązującej sprawozdawczości, 

 Analiza i weryfikacja zgodności kosztów z zawartymi umowami, 

 Sporządzanie kalkulacji wynikowej projektów, 

 Sporządzanie kopii dokumentów finansowo-księgowych i potwierdzanie ich za 
zgodność z oryginałem, 

 Archiwizacja dokumentacji projektowej  

2. Niezbędne wymagania:  

 wykształcenie: wyższe ekonomiczne, 

 doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku: wymagane min. 1 rok, 

 znajomość podstaw rozliczania projektów realizowanych w ramach funduszy 
strukturalnych, 

 znajomość języków obcych :  podstawowa j. angielski 

 umiejętność biegłego posługiwania się oprogramowaniem z pakietu MS Office 

3. Dodatkowe wymagania:  

 znajomość podstaw naliczania składek ZUS, 

 znajomość podstaw księgowości i obsługi programu PŁATNIK,, 

 kreatywność oraz chęć stałego podnoszenia własnych kwalifikacji, 

 umiejętność pracy pod presją czasu 

4. Wymagane dokumenty:  

o szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego 

zatrudnienia);  

o list motywacyjny;  



o kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;  

o kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;  

o kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, 

doświadczenie zawodowe, nabyte umiejętności.  

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych, 

przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 

7:00-15:00 

w terminie do 06.12.2017  

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: 

dotyczy konkursu na stanowisko.  

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi 

kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia 

stanowiska jedynie wybranego kandydata.  

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy 

ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach  15-19.01.2018r.. Dokumenty, które nie 

zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.  

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). 

 


