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OPIS STANOWISKA PRACY

Nazwa komórki organizacyjnej Dział Ad ministracyjno-0rganizacyjny (DAO)

Nazwa stanowiska Referent

Bezpośred ni przełożony Kierown i k Działu Ad ministracyj no-0rga nizacyj nego

Miejsce pracy Budynek MGOPS, ul. Mickiewicza22a, Więcbork

Katego ria zaszeregowa nia V

Pracownik prowadzi sprawy z zakresu:

obsługi sekretariatu
,!]]],]

1) podstawowe obowiązki Referenta jako pracownika samorządowego regulują:
a) przepisy ustawy o pracownikach samorządowych,
b) Kodeks pracy,

2) ponadto pracownik obowiązany jest:

a) rzetelnie, efektywnie, bezstronnie i terminowo wykonywać przydzielone obowiązki
oraz prace powierzone,

b) informować przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach,
c) przestrzegać tajemnicy służbowej,
d) przestrzegać zarządzeń Dyrektora MGOPS,
e) przestrzegać ustalonego w zakładzie porządku pracy,
f) przestrzegać przepisów i zasad BHP oraz przepisów p.poż, l
8) należycie dbać o mienie zakładu, tj. miejsce pracy, powierzony sprzęt, narzędzia

pracy, materiały itp., ;

h) pomagać w organizowanych przez MGOPS lub przy udziale MGOPS imprezach
i niekonwencjonalnych formach pomocy na rzecz mieszkańców gminy,

i) przestrzegać zasad współżvcia społecznego.

1, obsługa kancelaryjna jednostki, w szczególności:
a) przyjmowanie korespondencji i przesyłek, w tym poczty elektronicznej,
b) rozdzielanie korespondencji wewnątrz jednostki zgodnie z dekretacją Dyrektora,
c) wysyłanie korespondencji i przesyłek,
d) prowadzenie rejestru kancelaryjnego,
e) przygotowywanie zestawień dziennych nadanych przesyłek pocztowych,
f) comiesięczne rozliczanie wysyłanej korespondencji;

2. przygotowywanie i bieżąca obsługa spotkań i narad organizowanych przez MGOPS;
3, współpraca z Dyrektorem i Zastępcą Dyrektora MGOPS polegająca w szczególności na:

a) ustalaniu dnia pracy,

b) ustalaniu spotkań,
c) prowadzeniu terminarza spotkań, wyjazdów, itp.,
d) czynnym udziale w przygotowywaniu wizyt gości, a także ich obsługa (serwowanie
e) napojów, poczęstunku, itp.);

4. prowadzenie ewidencji kluczy MGOPS;
5. prowadzenie ewidencji pieczątek MGOPS;

Zakres ogólny obowiązków:

Za kres szczególowy obowiązków:



6. prowadzenie i aktualizacja tablic informacyjnych MGOPS;
7. kierowanie klientów do właściwych komórek organizacyjnych MGOPS;
8. prowadzeniewymaganejdokumentacji;
9. przyjmowanie i nadawanie faxów;
1-0, obsługa centrali telefonicznej;
11, prowadzenie rejestru zamówionych prenumerat i pozycji książkowych;
12, przyjmowanie skarg iwniosków;
13. udostępnianie danych podmiotom uprawnionym;
1-4. wykonywanie poleceń innych niż czynności wymienione powyżej i zadań służbowych

zleco nvch przez prze|ożonvch.

U prawnienia pracownika:

1. pracownikowi zapewnia się możliwość udziału w szkoleniach oraz dostęp do aktów
normatywnych regu lujących zagad nienia związa ne z zakresem czynności,

2. w zakresie wykonywania określonych w niniejszym zakresie czynności pracownikowi
zapewnia się właściwe warunki pracy poprzez zaopatrzenie w urządzenia i materiały
biurowe,

Zakres odpowiedzialności pracownika:

Pracownik zatrudniony na stanowisku referenta ponosi odpowiedzialność za prawidłowe,
zgodne z prawem i terminowe wykonywanie zadań wymienionych w powyższym zakresie
czynności oraz innych obowiązkówrwynikających z przepisów prawa.

wykształcenie i staż pracy
niezbędne śred nie

dodatkowe

umiejętności

niezbędne

dodatkowe

- biegła obsługa komputera,
- umiejętność obsługi urządzen biurowych
- umiejętność organizowania pracy własnej,
- umiejętność pracy w zespole

specjalne wymagania wobec
stanowiska

niezbędne

dodatkowe

Stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku biurowym i wyposażone w urządzenia biurowe, jak

komputer z oprzyrządowaniem, telefon, stół, siedzisko iinne sprzęty, które spełniają ogólne
wymagania. Wilgotność względna powietrza jest umiarkowana, a środowisko termiczne spełnia
warunki komfortu cieplnego. Dodatkowe uciążliwości mo8ą być związane z użytkowaniem
komputera, występowaniem czynnikó{ł stresogennych oraz oczekiy4aną dyspozycyjnością,
Sporządziła: Bożena Smoleń ,Y!F6""i#i§".-[]s*

ooilo";i§"''T'cao ośrodka,o"WWięcbońu

z a tw i e rd z i ł : T.q. i.,l.:. ?. P.9. !.?..§.ł.n ę s. ł i n s x a.
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Warunki pracy:


