
Przyg.: Dział Spraw Pracowniczych i Administracji 1/1

 

 

      

 

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

w Rybniku 

 

ul. Tadeusza Kościuszki 17 44-200 Rybnik,  

t +48 32 42 94 860 , f +48 32 42 94 889 

zgm@zgm.rybnik.pl 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Rybnik, dnia 18 czerwca 2019 r. 

 
 

OGŁASZAM NABÓR NA STANOWISKO: 

POMOC ADMINISTRACYJNO – BIUROWA W ADMINISTRACJI NR 1 

 
Wymiar etatu: cały etat 

 

Umowa o pracę na czas określony około 1,5 roku w celu zastępstwa pracownika 

 

Wymagania niezbędne:  

- wykształcenie średnie, 

- posiadanie obywatelstwa polskiego, 

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,  

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ściganie z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, 

- posiadanie nieposzlakowanej opinii. 

 

Wymagania dodatkowe: 

- znajomość obsługi komputera z MS Windows,  

 - znajomość obsługi programów biurowych MS Office, Libre Office,  

- umiejętność redagowania pism,  

- cechy osobowości: dyskrecja, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, odpowiedzialność, 

umiejętność pracy w zespole, komunikatywność. 

 

Wymagania mile widziane: 

- doświadczenie w administracji biurowej i bezpośredniej obsłudze klienta. 

 

Warunki pracy na danym stanowisku:  

- praca biurowa na terenie dyrekcji zakładu oraz na terenie Rybnika. 
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Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

- kompleksowa obsługa petentów, 

- udział w odbiorach/przekazywaniu mieszkań oraz sporządzanie protokołów zdawczo- odbiorczych, 

- przygotowanie propozycji odpowiedzi na pisma lokatorów oraz wysyłka w/w pism, 

- kontrola kosztów ujętych w dostarczanych fakturach, 

- przyjmowanie oraz przekazywanie zgłoszeń dotyczących koniecznych napraw lub remontów, 

- przygotowywanie dokumentów do archiwum, 

- sporządzanie sprawozdań i zestawień okresowych. 

 

Wymagane dokumenty: 

- CV wraz z dołączonym dopiskiem klauzuli informacyjnej: 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku,  

ul. Tadeusza Kościuszki 17, 44-200 Rybnik, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – zarzad@kwiecienipartnerzy.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 

1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z 

dnia 26 czerwca 1974 r., 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa  a w pozostałym zakresie jest 

dobrowolne. 

- list motywacyjny 

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z załącznikiem 

 

Swoją kandydaturę proszę zgłaszać do Działu Spraw Pracowniczych i Administracji pok. 29 na I piętrze do 

26.06.2019 r. pod adresem: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku , ul. Kościuszki 17. 

 

 

Załącznik: 

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

 

 


