
 
 

Nabór osób na stanowisko 
specjalisty ds. administracyjno-biurowych 

 

Data przyjmowania zgłoszeń: 22 maja 2022r.  

Data rozstrzygnięcia: 27 maja 2022r.  

Wymiar etatu: 1 

Rodzaj umowy: umowa o pracę  

Miejsce wykonywania pracy: siedziba Fundacji, ul. Tarnobrzeska 9, Radom  

Gotowość podjęcia pracy: od zaraz  

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

• realizacja zadań administracyjno-biurowych;  

• koordynacja procesu obiegu dokumentów i przepływu informacji w Fundacji; 

• kontakt i współpraca z zewnętrznym biurem księgowo/kadrowym; 

• kontakt i współpraca z Urzędami ZUS, US, NFZ; 

• udział w tworzeniu zarządzeń, upoważnień, pełnomocnictw oraz innych aktów 

wewnętrznych Fundacji; 

• prowadzenie rejestrów zarządzeń i upoważnień; 

• redagowanie pism i dokumentów; 

• kontrola i nadzór nad zaopatrzeniem biura; 

• wykonywane innych zadań zleconych przez Zarząd Fundacji; 

• bieżąca współpraca z działami Fundacji. 

 

Oczekiwania: 

• wykształcenie wyższe,  

• co najmniej rok doświadczenia na stanowisku pracy z podosbym zakresem zadań,   

• umiejętność analitycznego myślenia i dokładność w działaniu, 

• odpowiedzialności i samodzielności, 

• bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy wielozadaniowej, 

• pofesjonalizm i zaangażowanie w realizacji zadań, 

• biegłej obsługi komputera, w tym Pakietu MS Office a w szczególności Excel, 

• znajomość j. angielskiego w stopniu minimum średnio-zaawansowanym w mowie i 

piśmie. 

 

 



 
 

Oferujemy: 

• stabilne zatrudnienie,  

• wynagrodzenie adekwatne do zakresu obowiązków i stopnia odpowiedzialności  

(od 3.010,00 – 6.000,00 zł brutto),  

• prywatną opiekę medyczną, 

• kartę benefit MuliSport,  

• możliwość rozwoju, zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń. 

 

Dokumenty aplikacyjne, tj. CV w języku polskim, prosimy przesłać w terminie  
do 22 maja 2022 roku z podaniem nazwy stanowiska w tytule pocztą elektroniczną na adres: 

rekrutacja@fppp.gov.pl. 

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzenia jedynie na wybrane oferty pracy. 

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości z siedzibą w 

Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej 9, 26-609 Radom, wpisaną do  Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i 

Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000784300, REGON: 383266132, NIP: 7962990469 w celu prowadzenia rekrutacji na 

stanowisko Koordynator Biura Współpracy Regionalnej i Międzynarodowej oraz w celu prowadzenia przyszłych procesów 

rekrutacyjnych. 


