
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poszukuje kandydatów do pracy  

na stanowisku 

POMOC BIUROWA 

do Działu Kadr i Administracji 

  

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku będzie w szczególności należało:  

➢ prowadzenie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sekretariatu Dyrektora, 

➢ prowadzenie dziennika korespondencji wpływającej do sekretariatu oraz dziennika 

korespondencji przekazywanej do poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka, 

➢ przyjmowanie telefonów i interesantów,  

➢ obsługa poczty elektronicznej,  

➢ prowadzenie terminarza spotkań dyrektora i z-cy dyrektora, 

➢ prowadzenie rejestru skarg wpływających do Ośrodka, 

➢ prowadzenie rejestrów spraw terminowych i egzekwowanie zachowania terminów przez 

komórki organizacyjne Ośrodka, 

➢ sporządzanie czystopisów pism zleconych przez dyrektora Ośrodka lub jego zastępcę, 

kopiowanie i wysyłanie ich odpowiednimi środkami komunikacji,  

➢ przygotowywanie korespondencji do ekspedycji na zewnątrz,  

➢ obsługa korespondencji i pism w formie elektronicznej (e-Puap, Empatia, platformy 

komunikacyjne) oraz wprowadzanie umów do platformy Centralnego Rejestru Umów, 

➢ przygotowywanie spotkań, narad, konferencji oraz na zlecenie Dyrektora protokołowanie 

tych spotkań, 

➢ archiwizowanie dokumentacji i przestrzeganie zasad Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej 

w Ośrodku,  

➢ redagowanie strony internetowej Ośrodka oraz Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka.  

 

Od kandydatów oczekujemy:  

➢ minimum średniego wykształcenia, 

➢ minimum rocznego doświadczenia na stanowisku związanym m.in. z obsługą sekretariatu,  

bezpośrednią obsługą klienta lub z pracą w kancelarii,  

➢ dobrej znajomości obsługi komputera (w tym pakietów biurowych),  

➢ dokładności i terminowości w realizacji zadań, 

➢ wysokiego poziomu umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych,  



➢ odporności na stres,  

➢ umiejętności pracy w zespole,  

➢ umiejętności organizacyjnych  w tym ustalanie priorytetów w pracy,  

➢ wysokiej kultury osobistej.  

Miejsce pracy: Warszawa, Dzielnica Wola 

Naszym pracownikom oferujemy:  

➢ stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę, 

➢ pracę w innowacyjnej instytucji,  

➢ możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia,  

➢ możliwość rozwoju zawodowego.  

 

W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie prosimy o przesłanie załączonego kwestionariusza 

osobowego.  

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. gen. J. Bema 91 pok. 13  

lub elektronicznie na adres: rekrutacja@ops-wola.waw.pl  

z tytułem: „Nr ref. 39/2019 – pomoc biurowa”  

w terminie do 26.11.2019 r.  

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę wybranych kandydatów. 

 

Każdy kandydat przystępując do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Ośrodek wymaga podania 

następujących danych: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (numer telefonu, adres 

zamieszkania), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia ( zgodnie z 

art. 221 Kodeksu Pracy).  

 

W przypadku gdy zakres danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest szerszy niż wynika to z art. 

221 Kodeksu Pracy i obowiązek podania tych danych nie wynika z przepisów prawa (kandydat podaje 

informacje o swoich zainteresowaniach, czy dane szczególnej kategorii o których mowa                                        

w art. 9 ust. 1 RODO tj. wizerunek) konieczna jest Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może być 

cofnięta w dowolnym momencie. Treść zgody zawarta jest w kwestionariuszu (pkt. 6 oświadczenia).  

 

W przypadku, gdy dokumenty aplikacyjne będą zawierały szerszy zakres danych i Ośrodek nie otrzyma                        

od kandydata pisemnej zgody na ich przetwarzanie – informujemy, że Ośrodek dokona w tym zakresie 

anonimizacji nadmiarowych danych lub trwale je usunie. Brak zgody nie wpływa                                                         

na sposób traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie i nie skutkuje odmową zatrudnienia, 

zgodnie z postanowieniami art. 221a§ 2 KP. 

 

 

 


