Ogłoszenie o pracę


Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
pomocnik archiwisty




Wymiar etatu: 3/4 etatu
Liczba stanowisk pracy : 1

Adres urzędu :

Miejsce wykonywania pracy:

Archiwum Państwowe w Gdańsku

Archiwum Państwowe w Gdańsku

Ul. Wałowa 5

Oddział w Gdyni

80-858 Gdańsk

ul. Handlowa11
82-038 Gdynia

Warunki pracy:



Praca w Oddziale Archiwum Państwowego w Gdyni (ul. Handlowa11)
w godz. 7-15
Praca w magazynach archiwalnych, obsługa komputera i urządzeń biurowych
(faks, drukarka, skaner, itp.), kurz w magazynach archiwalnych
(niebezpieczeństwo alergii)

Zakres zadań:






Ewidencjonowanie i inwentaryzacja dokumentacji, nadawanie sygnatur
Przenoszenie akt w magazynach archiwalnych
Wyszukiwanie akt w magazynach
Obsługa skanera , kserokopiarki (wykonywanie kserokopii i skanów)
Utrzymywanie magazynów archiwalnych w czystości

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Niezbędne :



Wykształcenie: średnie
Pozostałe wymagania niezbędne :
Doświadczenie zawodowe (praca w archiwum zakładowym itp.)

Podstawowa znajomość obsługi komputera (pakiet office)
oraz urządzeń biurowych (faks, skaner)
Dokumenty i oświadczenia niezbędne







Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia
dokumenty potwierdzająca posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów rekrutacyjnych
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Terminy i miejsce składania dokumentów




Dokumenty należy złożyć do : 15 grudnia 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do
urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Archiwum Państwowe w Gdańsku
Ul. Wałowa 5
80-858 Gdańsk; skr. poczt. 401

Inne informacje:
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres email, nr telefonu. Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych
należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą. Oferty otrzymane po terminie (
decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą
rozpatrywane. Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie
ani pisemnie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wynagrodzenie na tym stanowisku – 1600 brutto.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 301-74-63 wew. 445

AKR

