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Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko:  

 

Pracownik ds. Obsługi Biura Zarządu 

 

Wymiar czasu pracy: pełny 
 

I. Główny zakres obowiązków: 

1. Czynności związane z obsługą Organów Spółki (Zarządu, Rady Nadzorczej), w tym w szczególności: 

1) prowadzenie terminarza spotkań Zarządu, 
2) uczestniczenie w posiedzeniach i sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu, uchwał i pism Rady 

Nadzorczej, 
3) opracowywanie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej, 
4) opracowywanie wniosków, informacji, prezentacji i zestawień dla Zarządu i Rady Nadzorczej. 

2. Zarządzanie budynkiem administracyjnym, obsługa najemców, nadzór nad podwykonawcami; 

3. Organizowanie obsługi sekretarsko-biurowej Spółki; 

4. Tworzenie i nadzór nad przestrzeganiem procedur wewnętrznych; 

5. Organizowanie podróży służbowych oraz rozliczanie wydatków członków Zarządu; 

6. Zaopatrywanie biura w niezbędne artykuły; 

7. Wykonywanie zadań związanych z planowaniem i realizacją budżetu organów Spółki; 

8. Nadzorowanie kosztów związanych z zakupem środków trwałych, wyposażenia i materiałów biurowych; 

9. Obsługa polis ubezpieczeniowych; 

10. Współpraca z innymi działami spółki, nadzór nad procesem obiegu dokumentów; 

11. Zarządzanie archiwum zakładowym; 

12. Współpraca z podwykonawcami, w tym w szczególności notariuszem, obsługą prawną, działem zakupów, obsługą 

informatyczną. 
 

II. Wymagania niezbędne: 

1. Wykształcenie minimum średnie; 

2. Wysoka kultura osobista, komunikatywność, cierpliwość i odporność na stres; 

3. Biegła znajomość komputera: pakiet MS Office, w szczególności MS Word, MS Excel; 

4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych; 

5. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie. 
 

III. Wymagania dodatkowe: 

1. Mile widziane dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; 

2. Mile widziane prawo jazdy kat. B; 
 

IV. Oferujemy: 

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 

2. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, pakiet medyczny; 

3. Pracę w miłej atmosferze; 

4. Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem na adres: rekrutacja@zgksiechnice.pl w temacie maila podając nazwę 

stanowiska. CV można również przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie ZGK Sp. z o.o. w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„rekrutacja – stanowisko ds. Obsługi Biura Zarządu”. 

 

CV musi zawierać klauzulę: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” 

 

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się 

z wybranymi kandydatami. 
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