
 

 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 

poszukuje osoby na stanowisko 

 
Pracownik administracyjny w Dziale Spraw Pracowniczych 

miejsce pracy: Poznań 
 
 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 
 

 prowadzenie spraw osobowych nauczycieli akademickich 

 kompletację dokumentacji niezbędnej do nawiązania stosunku pracy 

 prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej dla około 400 pracowników (umowy o pracę, 
aneksy do umów, 

 bieżące decyzje, zaświadczenia, wypowiedzenia, świadectwa pracy) 

 ewidencję nieobecności 
 
Wymagania: 
 

 wykształcenie wyższe 

 biegła znajomość prawa pracy 

 minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw pracowniczych u pracodawcy 
zatrudniającego co najmniej 100 osób 

 dobra znajomość programów: MS Word, MS Excel 

 samodzielność i dobra organizacja pracy własnej 

 komunikatywność i wysoka kultura osobista 
 
Dodatkowymi atutami będą: 

 doświadczenie w prowadzeniu spraw osobowych nauczycieli akademickich 

 znajomość programu SIMPLE 

 znajomość języka angielskiego 
 
Oferujemy: 

 stabilne zatrudnienie 

 umowę o pracę na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony 

 możliwość rozwoju i zdobywania doświadczeń 

 pakiet świadczeń socjalnych 
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV oraz listu motywacyjnego) na adres 
kadry.rekrutacja@ump.edu.pl z dopiskiem DSP-1211/18 

 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
na potrzeby rekrutacji na stanowisko pracownika administracyjnego w Dziale Spraw 
Pracowniczych, prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi 
prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich 
przetwarzanie w każdym czasie. 
 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych 
osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 
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Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 10. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma 
Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w 
zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów 

wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 


