
             Ogłoszenie o pracę  

 

Dyrektor poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko : 

archiwista  

 

Rodzaj zatrudnienia – umowa zlecenie  

Liczba stanowisk - 1  

Wymiar etatu –  1  

 

Miejsce wykonywania pracy: 

Archiwum Państwowe w Gdańsku  

Oddział magazynów dokumentacji osobowo-płacowej  

Ul. Polanki 124 A Gdańsk  

 

Warunki pracy: 

Praca wymaga wysiłku fizycznego w związku z przenoszeniem dokumentacji w magazynach.  

Kontakt z kurzem może powodować alergie. Ponadto stanowisko pracy wyposażone jest w monitor 

ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem.  

 

Zakres zadań: 

 Opracowywanie kwerend z zakresu dokumentacji osobowej i płacowej 

 Kserowanie dokumentów do ww. kwerend 

 Porządkowanie akt osobowo-płacowych 

 Wyszukiwanie akt w magazynach 

Wymagania niezbędne: 

 Wykształcenie wyższe ( preferowane archiwalne) licencjackie lub magisterskie  

 Doświadczenie zawodowe: 3 miesiące  

 Mile widziane doświadczenie w pracy w archiwum zakładowym/składnicy akt  

 Umiejętność obsługi komputera (pakiet office) 

 Posiadane obywatelstwa polskiego  

 Korzystanie z pełni praw publicznych 

 Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa 

skarbowe 

Wymagania dodatkowe: 

 Umiejętność pracy w zespole 



 Samodzielność 

 Dobra organizacja pracy  

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne : 

 Życiorys/ CV i list motywacyjny 

 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 

wykształcenia  

 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 

doświadczenia zawodowego/ stażu pracy  

 Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego 

posiadanie polskiego obywatelstwa 

 Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru 

 Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 

 Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

 Dokumenty należy złożyć do dnia: 10.04.2018 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 e-mail, 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 . Ofert odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (58) 301-74-63 wew.446 

Proponowane wynagrodzenie 2100-2500 brutto.   

 

 

 

AKR 


