
Dyrektor 

XXXIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Miguela de Cervantesa w Warszawie 

ul. Zakrzewska 24a, 00-737 Warszawa 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

 SPECJALISTA DS. ARCHIWIZACJI 

 umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony 

wymiar czasu pracy – 1/4 etatu 

I. Wymagania niezbędne kandydata: 

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego 
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych 
3. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe 
4. Nieposzlakowana opinia 
5. Wykształcenie minimum średnie i ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia 
6. Minimum 3-letni staż pracy 
7. Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy 
8. Znajomość pakietu MS Office 
9. Znajomość przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach 

 II. Wymagania dodatkowe: 

1. Wykształcenie wyższe ze specjalizacją archiwalną lub inne wyższe i ukończone studia 
podyplomowe w zakresie archiwistyki lub kurs archiwalny II stopnia 

2. Odpowiedzialność, zaangażowanie, kreatywność, systematyczność, wnikliwość i 
dokładność 

3. Zdolności analityczne i umiejętność dobrej organizacji pracy 
4. Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych 
5. Poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania 

 III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku urzędniczym: 

1. Prowadzenie ewidencji archiwum zakładowego – spisu z natury, spisów zdawczo-
odbiorczych  

2. Przygotowanie do archiwizacji dokumentacji przejmowanej z poszczególnych 
komórek organizacyjnych 



3. Przyjmowanie, przechowywanie, zabezpieczanie oraz udostępnianie dokumentacji 
zgromadzonej w archiwum oraz prowadzenie jej ewidencji 

4. Brakowanie akt kat. B po terminach ich obowiązkowego przechowywania w archiwum 
5. Nadzór nad prawidłowością przechowywania i przekazywania do Archiwum 

Państwowego akt kat. A 
6. Współpraca z Archiwum Państwowym w przedmiocie dotyczącym prawidłowego 

funkcjonowania archiwum i przekazywania materiałów 
7. Prowadzenie szkoleń, konsultacji, instruktaży, udział w naradach z komórkami 

organizacyjnymi w zakresie właściwej archiwizacji dokumentów 

 IV. Warunki pracy na stanowisku: 

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą 
urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Praca wymagająca 
szczególnej koncentracji. Miejsce pracy: ul. Zakrzewska 24a, Warszawa. Budynek 
nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest 
niższy niż 6%. 

V. Wymagane dokumenty: 

1. Życiorys 
2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie 
3. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z 

pełni praw publicznych 
4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
5. Kserokopie świadectw pracy celem udokumentowania 3-letniego stażu pracy oraz 

rocznego stażu pracy na podobnym stanowisku, lub zaświadczenie o zatrudnieniu w 
przypadku pozostawania w stosunku pracy 

6. Zaświadczenie z zaliczonego kursu kancelaryjno-archiwalnego 
7. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 05.12.2022 r.  do godz. 
13.00. 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią 
ogłoszenia poprzez przesłanie drogą elektroniczną wiadomości na adres: praca@cervantes.edu.pl 
lub nadesłanie pocztą pod adres wskazany w ogłoszeniu. Aplikacje, które wpłyną po wyżej 
określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie 
będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną. Poza informacjami zawartymi 
w ogłoszeniu innych informacji się nie udziela. 


