
 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy 

poszukuje kandydatów 

na stanowisko Sekretarka 

w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej  

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 

Miejsce wykonywania pracy: pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa 

Wymiar etatu: 1  

Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną 

nieobecnością pracownika 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

 bieżąca obsługa Dyrekcji Biura, w tym: prowadzenie terminarza spotkań, 

organizowanie spotkań służbowych Dyrekcji;  

 bieżąca obsługa sekretariatu i kancelarii Biura, w tym: rejestracja korespondencji 

wpływającej, dekretacja na poszczególne Wydziały/Zespoły oraz tworzenie list 

wysyłkowych korespondencji wychodzącej w systemie informatycznym SignUM, 

obsługa połączeń przychodzących i wychodzących; 

 obsługa interesantów, w tym kierowanie interesantów do właściwych 

merytorycznie komórek organizacyjnych; 

 ewidencjonowanie czasu pracy pracowników Biura, w tym: przygotowywanie list 

obecności na dany miesiąc, dokonywanie wpisów o nieobecnościach, 

nadzorowanie prawidłowości dokonywania wpisów w Książce wyjść służbowych, 

prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych; 

 inne obowiązku i zadania powierzone przez przełożonego, nie ujęte w powyższym 

zakresie, a wynikające ze specyfiki pracy. 

Oczekiwania wobec kandydatów: 

Zapraszamy kandydatów legitymujących się wykształceniem co najmniej średnim o 

kierunku administracja oraz posiadających doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi 

biurowej. 

Wymagane dokumenty: 

 list motywacyjny, 

 curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej zawierające podpisane 

własnoręcznie oświadczenie: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy, w celu 

wzięcia udziału w rekrutacji na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną 

nieobecnością pracownika w Urzędzie m.st. Warszawy”. 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów w formie 

elektronicznej w terminie do dnia: 23.11.2022 r., na adres email: 

zkopacz@um.warszawa.pl 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. 

Uwaga! Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną  

o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o 

zatrudnienie w Urzędzie m.st. Warszawy znajdującą się poniżej. 
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