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DYREKTOR 

Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych,  

Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych 

 w Krakowie 

  

ogłasza nabór na stanowisko pracy: 

Sekretarka 
 

1. Wymagania: 

➢ wykształcenie wyższe – preferowane ekonomiczne lub administracyjne; 

➢ minimum dwu letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; 

➢ biegła znajomość pakietu MS Office; 

➢ samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, pracowitość i zaangażowanie  

w wykonywane obowiązki; 

➢ bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania priorytetami, 

dokładność, terminowość; 

➢ wysoka kultura osobista; 

➢ komunikatywność i umiejętność współpracy z innymi osobami i podmiotami; 

➢ umiejętność pracy pod presją czasu; 

➢ dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w jednostkach ochrony 

zdrowia.  

 

2. Obowiązki: 

➢ bieżąca organizacja pracy sekretariatu; 

➢ dbanie o prawidłowy obieg dokumentów i informacji, w tym archiwizowanie 

dokumentów i dbanie o ich prawidłowe przechowywanie; 

➢ przygotowywanie i prowadzenie korespondencji mailowej i pocztowej, wraz  

z obsługą telefoniczną; 

➢ przygotowywanie prezentacji, raportów, analiz, itp.; 

➢ współpraca ze wszystkimi komórkami Centrum; 

➢ uczestnictwo w spotkaniach, koordynacja i zapewnienie prawidłowego 

przepływu informacji, przygotowywanie notatek lub protokołów; 

➢ organizowanie spotkań oraz obsługa gości. 
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3. Informacje: 

➢ forma zatrudnienia: umowa o pracę od dnia 1 sierpnia 2021 r.; 

➢ wymiar etatu: 1 etat; 

➢ możliwość udziału w ambitnych i ciekawych projektach; 

➢ stabilne wynagrodzenie; 

➢ atrakcyjne godziny pracy; 

➢ możliwość rozwoju kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia i kursy; 

➢ pakiet świadczeń socjalnych (m.in. świadczenia świąteczne i urlopowe); 

➢ miejsce pracy: Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle 

Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie ul. Wielicka 267, 

Kraków.  

 

4. Wymagane dokumenty:  

• cv z klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 

z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, 

poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); 

• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; 

• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe. 

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 26.05.2021 r. w sekretariacie 

Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz 

Niesamodzielnych w Krakowie, przy ul. Wielickiej 267 w godzinach 7.25 – 15.00 oraz 

na adres e-mail: mco@mco.krakow.pl.  

Kopertę z dokumentami / tytuł wiadomości mailowej należy opatrzeć nazwą 

stanowiska oraz adnotacją: „SEKRETARKA”. 

 

6. Dodatkowe informacje 

Informacje dotyczące warunków zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonu:  

Dział Zatrudnienia i Płac: 12 44 67 515, 510 175 434. 
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