
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

ogłasza konkurs na stanowisko 

recepcjonisty 

 umowa o pracę na pełny etat  

(praca w trybie zmianowym obejmuje także porę nocną) 

w Domu Studenckim nr 2  

położonym w Krakowie przy ul. Skarżyńskiego 5 

 
 
  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
  

• nadzór nad odwiedzinami w DS.; 
• wypożyczanie sprzętu i kluczy do salek, pomieszczeń ogólnego użytku 

i prowadzenie związanej z tym ewidencji (np. pralnia, pokój cichej nauki); 
• obchód bloku w porze nocnej; 
• obsługa centralki telefonicznej, urządzeń p.poż.; 
• podejmowanie interwencji i współpraca z ochroną zewnętrzną; 
• w przypadku wystąpienia awarii wzywanie odpowiednich służb; 
• uczestnictwo w akcji ratowniczej p.poż.; 
• dbałość o wizerunek pracodawcy poprzez zachowanie najwyższych standardów 

obsługi; 
• inne czynności wg poleceń kierownika domu studenckiego. 

 
2. Niezbędne wymagania: 
  

• wykształcenie – co najmniej średnie; 
• znajomość języków obcych – wymagana znajomość podstaw j. angielskiego; 
• doświadczenie zawodowe – nie wymagane. 

 
 3. Dodatkowe wymagania: 
 

• mile widziane doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku. 
 

 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, 

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 lub 
przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy kadry3@pk.edu.pl w terminie do 
07.06.2022 r. 

mailto:kadry3@pk.edu.pl


 
Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko 
recepcjonisty w Domu Studenckim nr 2. 
 
W przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej, w tytule maila należy 
wpisać: Konkurs na stanowisko recepcjonisty w Domu Studenckim nr 2. 
 
Politechnika Krakowska zastrzega sobie, że do dalszego postepowania 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 od 20.06.2022r. do 28.06.2022r. Dokumenty, 
które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.  


