
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

poszukuje osoby na stanowisko 

Sekretarki w Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej 

Od kandydatów oczekujemy:  

- ukończonych studiów wyższych; 

- znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym  porozumiewanie się i prowadzenie 

korespondencji; 

- znajomości techniki pracy biurowej, w szczególności znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS 

Office (Excel, Word); 

- biegłej znajomości pisania na komputerze (mile widziana umiejętność pisania bezwzrokowego); 

- umiejętności sprawnej organizacji pracy;  

- obowiązkowości, aktywności i precyzji w realizowaniu zadań, odpowiedzialność za wykonaną pracę,   

samodzielności oraz dyspozycyjności;  

- wysokiej kultury osobistej; 

- łatwości komunikowania się i przekazywania informacji, umiejętności pracy w zespole; 

- preferowane doświadczenie w pracy biurowej na podobnym stanowisku. 

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

- obsługę sekretariatu oraz kompleksową organizację pracy sekretariatu; 

- prowadzenie dokumentacji sekretariatu, w tym dokumentacji związanej z badaniami własnymi Zakładu  

oraz dokumentacji  spraw osobowych pracowników jednostki; dbałość o właściwe zabezpieczenie 

dokumentacji; 

- wykonywanie czynności biurowych związanych z obiegiem korespondencji, przyjmowanie i rejestrowanie 

pism wchodzących i wychodzących, wysyłanie korespondencji, obsługę poczty elektronicznej; 

- zapewnienie właściwego przepływu informacji w zakresie spraw związanych z realizacją prowadzonych 

przez Zakład zajęć dla studentów;   

- sporządzanie dokumentacji, przygotowywanie sprawozdań i zestawień z działalności Zakładu; 

- samodzielne redagowanie pism po uzgodnieniu ich treści z przełożonymi; 

- samodzielną realizację bieżących zadań powierzanych przez przełożonych; 

- prowadzenie kalendarza, przygotowywanie spotkań i podróży służbowych; 

- wspieranie Zakładu w codziennej pracy; 

- przeprowadzanie kwerend bibliotecznych; 

- dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy. 

 

Oferujemy: 

- stabilne zatrudnienie na Uniwersytecie o ugruntowanej pozycji na rynku;  

- możliwość rozwoju; 

- pakiet świadczeń socjalnych. 

 

Osoby zainteresowane zachęcamy do składania dokumentów (CV, list motywacyjny) na adres  

e-mail: kadry.rekrutacja@ump.edu.pl  

z dopiskiem  DSP - 1200/17/W – sekretarka w Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Opiece 

Zdrowotnej 

 
Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, 

ze zm.)" 

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. 

Termin składania ofert upływa z dniem 25.07.2017 r. 
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