
 
Politechnika Krakowska 

OGŁASZA KONKURS  

NA STANOWISKO PRACY:  

Referent/Samodzielny Referent (w zależności od stażu pracy) 

W WYMIARZE 1 ETATU, w Dziale Gospodarczym 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

a) Przygotowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań 
przetargowych dotyczących utrzymania czystości w obiektach PK, prania, 

b) Rozliczanie faktur i kosztów związanych z utrzymaniem czystości, prania, 
c) Kontrola utrzymania porządku w obiektach PK, realizowanych przez jednostki 

zewnętrzne i służby własne; 
d) Bieżąca rejestracja  umów, w centralnym rejestrze zamówień 

www.rzm.pk.edu.pl. 
e) Pomoc w organizowaniu uroczystości ogólnouczelnianych tj. inauguracja roku 

akademickiego, święto szkoły, doktoraty honoris causa itp., 
f) Administrowanie i nadzór nad całością spraw, mających na celu prawidłowego 

i sprawnego funkcjonowania pomieszczeń w przydzielonych budynkach, 
g) Prowadzenie książek budowlanych administrowanych obiektów, 
h) Współpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego w Dziale Inwestycji 

i Remontów, w ramach prowadzenia książek budowlanych oraz 
administrowania obiektami, 

i) Uczestnictwo w komisjach/spotkaniach dotyczących aktualnego stanu 
administrowanych obiektów, 

j) Prowadzenie ścisłej współpracy z jednostkami uczelnianymi oraz służbami 
administracji centralnej dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania 
administrowanych obiektów. 

2. Niezbędne wymagania:  

a) wykształcenie: co najmniej średnie 
b) staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy):  

• w przypadku Referenta - 12 m-cy 
• w przypadku Samodzielnego Referenta – 4 lata 

c)  doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku: stanowisku biurowym 
6 m-cy 

d)  niezbędne umiejętności lub kwalifikacje zawodowe:  
• umiejętność opisywania i rozliczania dokumentacji księgowej, 
• umiejętność analitycznego myślenia, 

bardzo dobra znajomość pakietu MS Office. 

3. Dodatkowe wymagania:  

a) umiejętność samodzielnego, rzetelnego i odpowiedzialnego działania w celu 
realizacji powierzonego zakresu obowiązków, 

b)  odpowiedzialność, systematyczność, dokładność w działaniu i dobra 
organizacja pracy, 

c)  komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, 
d) znajomość obsługi urządzeń biurowych, 
e)  znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy o finansach 

publicznych,  
f)  mile widziane prawo jazdy kat. B, 



g) znajomość języków obcych: język angielski w stopniu komunikatywnym 
h) doświadczenie w administrowaniu budynkami 

4. Wymagane dokumenty:  

• szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);  
• list motywacyjny;  
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;  
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;  
• kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż 

pracy, doświadczenie zawodowe oraz 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 

lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy kadry1@pk.edu.pl 

w terminie do 20.06.2022 r 
Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: 

dotyczy konkursu na stanowisko referenta/samodzielnego referenta w Dziale 
Gospodarczym,  

w przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy 
wpisać: konkurs na stanowisko referenta/samodzielnego referenta w Dziale 

Gospodarczym,  

Politechnika Krakowska zastrzega sobie, że do dalszego postępowania będą 
przekazywane jedynie oferty zawierające wymagane dokumenty, o których mowa 

w pkt 4.  

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  11.07.2022 do 15.07.2022r. Dokumenty, które 

nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.  


