
 
Kraków, dnia 25.05.2021 r. 

Nr sprawy: DSP/7/21 

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO  
POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

ogłasza konkurs na stanowisko  
„Księgowa/Samodzielna Ksiegowa” 

w  Dziale Finansowo-Księgowym /DFK/  
IFJ PAN 

Nadsyłanie 
zgłoszeń: 

Przewidywany 
termin 

zatrudnienia: 

Rodzaj 
umowy: 

Liczba 
wolnych 

stanowisk: 

Pytania merytoryczne 
dotyczące konkursu 

kierować do: 

17 czerwca 2021 r. 1 lipca 2021 r. umowa  
o pracę na 

okres próbny 

1 mgr inż. Małgorzata Jasiówka 
Malgorzata.Jasiowka@ifj.edu.pl 

 

OPIS ZADAŃ/ STANOWISKA PRACY: 

• rozliczanie delegacji polskich i zagranicznych pracowników oraz osób niebędących pracownikami, 

• obsługa operacji bankowych: przygotowanie przelewów w systemie bankowym, księgowanie 
wyciągów bankowych, współpraca w zakresie składania dyspozycji płatniczych, 

• prowadzenie kasy (wpłaty, wypłaty), 

• przygotowanie bieżących zestawień, raportów, analiz. 

 

WYMAGANIA: 

• wykształcenie średnie/wyższe ekonomiczne, 

• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 

• bardzo dobra znajomość programu Symfonia moduł Finanse i Księgowość , 

• bardzo dobra znajomość programu Symfonia moduł Handel, 

• Doświadczenie na stanowisku kasjera, 

• praktyczna znajomość przepisów prawa w zakresie rozliczenia podróży służbowych, 

• bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność. 

 

mailto:Krzysztof.Kara%C5%9B@ifj.edu.pl


 
 

MILE WIDZIANE: 

• znajomość arkusza kalkulacyjnego – Excel, 

• znajomość języka angielskiego, 

• mile widziane doświadczenie w jednostce sektora finansów publicznych. 

 

ZGŁOSZENIA: 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami. Zgłoszenie to powinno być 
sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w sporządzone w języku obcym wymagają 
tłumaczenia na język polski. Kandydaci proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń udziału w konkursie w terminie           
do 17 czerwca 2021 r. z dopiskiem: „DSP/7/21 DFK” na adres: 

Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych 
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN 
ul. Radzikowskiego 152 
31-342 Kraków 

lub w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@ifj.edu.pl 

 

DOKUMENTY WYMAGANE: 

• list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, 
dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (CV), 

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście 
motywacyjnym i innych załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych zawarte są 
szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, 

• w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IFJ PAN proszę 
o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 
wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IFJ PAN przez okres najbliższych 
6 miesięcy. 

 
Oświadczenia, o których mowa powyżej mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób: 

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IFJ PAN zawartych w liście 
motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.  
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach 
prowadzonych przez IFJ PAN przez okres najbliższych 6 miesięcy. 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 24 czerwca 2021 r. 
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