Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu
ogłasza nabór na stanowisko
SPECJALISTY
Oferujemy: zatrudnienie w ramach delegowania, na podstawie umowy o pracę zawartej na prawie polskim,
na 3-miesięczny okres próbny, a po jego upływie na czas określony do 33 miesięcy (pracodawca zapewnia
mieszkanie służbowe w ramach użyczenia).
Miejsce wykonywania pracy: Polska Akademia Nauk, Stacja Naukowa w Paryżu, 74 rue Lauriston, 75116 Paryż
Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:
- prowadzenie spraw związanych z zakwaterowaniem gości w pokojach Stacji;
- sprawowanie pieczy nad właściwym utrzymaniem pokojów gościnnych oraz innych pomieszczeń Stacji;
- bieżąca współpraca i komunikacja z Kancelarią PAN;
- kontrola dokumentów księgowych pod względem merytorycznym;
- rejestracja, wypłaty i rozliczanie zaliczek;
- czynności związane z prowadzeniem spraw pracowniczych;
- obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
- pomoc w obsłudze konferencji i innych wydarzeń organizowanych przez Stację.
WYMAGANIA:
1.
2.
3.
4.

Wykształcenie wyższe.
Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
Znajomość zasad/podstaw księgowości oraz kodeksu pracy.
Znajomość języka francuskiego/angielskiego.

Mile widziana, umiejętność organizacji pracy własnej oraz doświadczenie we współpracy w ramach zespołu
pracowników, a także biegła umiejętność posługiwania się pakietem MS Office.
ZGŁOSZENIE KANDYDATA POWINNO ZAWIERAĆ:
1. List motywacyjny;
2. Życiorys (zawierający dane kontaktowe);
3. Dodatkowe dokumenty poświadczające wykształcenie wyższe, kwalifikacje oraz doświadczenia zawodowe
(kopie);
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

ZGŁOSZENIA należy przesyłać do dnia 22 maja 2018 r., do godziny 12.00 w wersji elektronicznej na adres:
rekrutacja@paris.pan.pl
Prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)”.
Wybrani Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w Warszawie bądź w siedzibie Stacji w Paryżu, w
końcu maja 2018 r. Przejazd na koszt własny Kandydata, nocleg w Paryżu na koszt Stacji. Zastrzegamy sobie prawo do
kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami, a oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wszelkie pytania należy kierować na adres: rekrutacja@paris.pan.pl
Praca dla wybranego Kandydata będzie Jego jedynym miejscem pracy.

