
Wzór nr 2 do Regulaminu zatrudniania 
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

 

Politechnika Krakowska 

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PRACY 

Starszy Referent ds. administracyjnych 

W WYMIARZE 1  ETATU, w Centrum Transferu Technologii 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

 

a) obsługa recepcji/sekretariatu 

b) obsługa połączeń telefonicznych i innych urządzeń biurowych 

c) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji oraz prowadzenie dziennika 

korespondencji 

d) redagowanie pism i dokumentów 

e) prowadzenie i organizacja obiegu dokumentów 

f) obsługa mediów społecznościowych CTT PK 

g) obsługa i koordynacja spotkań 

h) organizowanie podróży służbowych (rezerwacja lotów, hoteli) 

i) kontakty z firmami kurierskimi/Pocztą Polską 

j) wspomaganie procesów zaopatrzenia w firmie 

k) przyjmowanie gości 

l) dbanie o porządek i estetykę biura oraz organizacja niezbędnych napraw 

ł) realizacja powierzonych zadań w ramach projektów prowadzonych przez CTT PK 

 

 

2. Niezbędne wymagania:  

 

a) wykształcenie: wyższe 

b) dobra znajomość języków obcych: j. angielski w stopniu minimum dobrym 

c) dobra znajomość pakietu MS Office w zakresie Word i Excel  

d) wysoka kultura osobista 

e) znajomość funkcjonowania mediów społecznościowych i ich obsługi 

 

3. Dodatkowe wymagania:  

a) znajomość ogólnych zasad dotyczących prawa zamówień publicznych 

b) umiejętność wykorzystywania mediów społecznościowych w celach 

promocyjnych 

c) umiejętność redagowania tekstów promocyjnych, krótkich notatek 

informacyjnych 

d) znajomość programów dotacyjnych UE i ich mechanizmów finansowych 

e) doświadczenie w pracy na pokrewnym stanowisku: mile widziane minimum 

roczne 

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 20.09.2019r.  

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 od 30.09.2019r. do 11.10.2019r. Dokumenty, 

które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.  

 


