
Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk  
poszukuje kandydatów na 5 stanowisk do pracy tymczasowej 
 

(Zamówienie poza ustawą Prawo zamówień publicznych – Zarządzenie nr 520/14 Prezydenta Miasta 
Gdańska z dnia 26.05.2014 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim                 
w Gdańsku, zał. nr 2 – Regulamin udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 EURO (§7)) 
 

Stanowisko: Pracownik Biurowy – praca czasowa 

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk, ul. Żaglowa 11, GIK sp. z o.o. w godzinach pracy spółki 

Charakter pracy:  stacjonarna  

Rodzaj zatrudnienia: umowa o dzieło 

Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7-15 

Wynagrodzenie: 2 000 zł brutto/1 miesiąc 

Planowany czas wykonania umowy: 2 miesiące (możliwość przedłużenia) 

 

Wymagania wobec kandydata: 

- ukończone studia podyplomowe o kierunku archiwistyka i/lub 

- ukończenie szkoły średniej/policealnej z tytułem technik archiwista i/lub  

- status studenta studiów podyplomowych o kierunku archiwistyka. 

 

Wymagania dodatkowe/fakultatywne:  

- ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia (potwierdzony certyfikatem), 

- ukończony kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) potwierdzony dyplomem technika  

o specjalności archiwistyka, 

- co najmniej roczne doświadczenie w pracy w archiwach, 

- dodatkowo mile widziana znajomość tematyki: realizacji inwestycji, zamówień publicznych, 

projektów współfinansowanych z UE, 

- bardzo dobra organizacja własnej pracy, komunikatywność, samodzielność, sumienność, 

- dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word), 

- dokładność i skrupulatność przy pracy z danymi i przy ich wprowadzaniu do formularzy, 

- umiejętność pracy pod presją czasu. 

 

Zakres obowiązków: 

- uporządkowanie dokumentacji projektu,  

- wyselekcjonowanie teczek/segregatorów z dokumentacją i korespondencją projektu,  

- wypełnienie wykazów dokumentów w formularzach Excel, 

- wypełnienie spisu zdawczo-odbiorczego dokumentacji w formularzu Excel. 

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest przesłanie następujących dokumentów 

w języku polskim: 

 Curriculum Vitae (CV); 

 oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Gdańsku 

z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, w celu realizacji obecnego oraz przyszłych 

procesów rekrutacji. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie               

z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2135 

ze zm.)”. 
 

Prosimy zainteresowane osoby o przesłanie dokumentów w terminie do 26 czerwca 2016 r. drogą 

mailową na adres wpr@gdansk.gda.pl.   

W tytule wiadomości elektronicznej prosimy o wpisanie: „Rekrutacja”. 

 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 


