OGŁOSZENIE NR 1/2014
O NABORZE NA STANOWISKO PRACY NIENALEŻĄCE DO
KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ.

Data ukazania się ogłoszenia: 29 lipca 2014 r.

Komendant Główny Straży Granicznej w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko
nienależące do korpusu służby cywilnej:
Starszy kontroler techniczny – Kancelaria Jawna w Wydziale Administracji i Ochrony Obiektów
Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej
Rodzaj umowy: na czas określony
System i rozkład czasu pracy: jednozmianowy, w godz. 815-1615
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu:
Komenda Główna Straży Granicznej
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
Miejsce wykonywania pracy:
Komenda Główna Straży Granicznej
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
Warunki pracy na stanowisku:
Stałe godziny pracy (815-1615). Praca wykonywana jest w budynku mieszczącym się w Warszawie
przy al. Niepodległości 100, w pomieszczeniu biurowym, z infrastrukturą budynku: sanitariaty,
korytarze, winda, klatki schodowe, schody. Niepełne przystosowanie budynku dla osób
niepełnosprawnych (brak podjazdów). Praca z dokumentami, konieczność obsługi urządzeń
biurowych, sprzętu komputerowego.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentów jawnych, wysyłanie
lub przekazywanie za pokwitowaniem poczty jawnej właściwym adresatom, wykonywanie kopii,
odpisów, wypisów i wyciągów z dokumentów, przygotowywanie dokumentów do przekazania ich do
archiwum zakładowego, obsługa elektronicznej skrzynki podawczej.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Wykształcenie: średnie
Doświadczenie: 2 lata
Pozostałe wymagania: czytelny charakter pisma, skrupulatność, terminowość, odpowiedzialność,
umiejętność interpretacji przepisów oraz obsługi urządzeń biurowych (xero, fax, komputer –
znajomość pakietu MS Office).
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie w KGSG
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia

Termin składania dokumentów: do dnia 4 sierpnia 2014 r.
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Kadr i Szkolenia
Komendy Głównej Straży Granicznej
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
z dopiskiem „oferta na stanowisko pracy nienależące do korpusu służby cywilnej - Starszy kontroler
techniczny – Kancelaria Jawna w Wydziale Administracji i Ochrony Obiektów Biura Ochrony
Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej oraz numer ogłoszenia”
(nazwa stanowiska oraz komórki organizacyjnej KGSG)

Inne informacje:
wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 2194,20 zł. brutto + dodatek za wysługę
lat,
dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,
oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie
lub data stempla pocztowego,
rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz
uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów
i oświadczeń,
kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie w KGSG dostępny jest na
stronie internetowej Straży Granicznej w zakładce „nabór do służby” :
http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwissg/nabor_do_sluzby/zatrudnienie_kgsg/

