
 
 

Politechnika Krakowska 

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PRACY  

SAMODZIELNEGO REFERENTA 

W WYMIARZE PEŁNEGO ETATU,  

W ARCHIWUM PK 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

a)  realizacja zadań zawartych w przepisach kancelaryjnych i archiwalnych PK; 
b) realizacja zaleceń Archiwum Narodowego w Krakowie; 
c) zastępowanie nieobecnych pracowników Archiwum PK; 
d) inne zadania zlecone przez przełożonych, mieszczące się w kompetencjach Archiwum 

PK. 

2. Niezbędne wymagania:  

a) wykształcenie: wyższe humanistyczne ze specjalnością archiwistyka; 
b) staż pracy: niewymagany; 
c) doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku: praktyka studencka, 

wolontariat; 
d) niezbędne umiejętności lub kwalifikacje zawodowe: biegła obsługa komputera (pakiet       

MS Office). 

3. Dodatkowe wymagania:  

a) znajomość bazy danych ZoSIA; 
b) znajomość funkcjonowania elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją 

(EZD); 
c) znajomość języków obcych: język angielski w stopniu komunikatywnym; 
d) komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole; 
e) systematyczność i dobra organizacja pracy. 

 

4. Oferujemy: 

✓ dodatkowe dni wolne 5-9 w zależności od kalendarza; 

✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13 pensja); 

✓ elastyczny czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy od 6:00 do 9:00, a zakończenia 
pomiędzy 14:00 a 17:00); 

✓ dodatkowe i dobrowolne ubezpieczenie grupowe oraz opieka medyczna w ramach 



umowy z PZU; 

✓ świadczenia z zakresu Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
m.in: karta Mulitsport, dofinasowanie do pobytu dziecka w żłobku, przedszkolu lub 
klubie dziecięcym, dofinasowanie biletów do kin, teatrów, opery, koncertów, 
kabaretów, widowisk muzycznych itd., półkolonii dla dzieci pracowników PK, Term, 
Energylandii, wycieczek dla pracowników PK (krajowych i zagranicznych), oraz zajęć 
sportowych. 

5. 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, 

staż pracy, doświadczenie zawodowe oraz nabyte umiejętności. 

 

6. Dodatkowe informacje:  

o   Zatrudnienie od 27 marca 2023 r. 

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 14.02.2023 r.  
Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: 

dotyczy konkurs na stanowisko samodzielnego referenta w Archiwum PK,  

w przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy wpisać: 
konkurs na stanowisko samodzielnego referenta w Archiwum PK.  

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 13.03.2023 r. do 17.03.2023 r. Dokumenty, które 

nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.  

 


