
 
 
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 
im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego  
w Warszawa, ul. Wawelska 56 
 
poszukuje kandydata/kandydatki na  
stanowisko specjalista w Biurze Dyrektora KSAP 
miejsce pracy: Warszawa 
 
Wymagania: 
 

 wykształcenie wyższe magisterskie, 

 znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2, 

 dobra znajomość pakietu MS Office,  

 obsługa narzędzi biurowych, 

 sprawna organizacja pracy,  

 umiejętność ustalania priorytetów,  

 umiejętność pracy w zespole, 

 samodzielność, komunikatywność, terminowość,  

 kultura osobista. 
 

 
Główne obowiązki: 
 

 bieżąca obsługa administracyjna, organizacyjna i kancelaryjno-biurowa dyrektora i zastępcy 
dyrektora, 

 prowadzenie terminarza spotkań/wyjazdów dyrektora i zastępcy dyrektora, 

 opracowywanie projektów pism dla dyrektora i zastępcy dyrektora,  

 przygotowanie oraz obsługa wizyt, spotkań krajowych i zagranicznych dyrektora 
oraz zastępcy dyrektora, 

 ewidencja, obieg, przygotowywanie oraz prowadzenie korespondencji dyrektora i zastępcy 
dyrektora, tworzenie i aktualizowanie baz do korespondencji, 

 współpraca przy realizacji projektów krajowych, unijnych i międzynarodowych. 
 
 
Forma zatrudnienia: umowę o pracę - na początku na okres próbny do 3 miesięcy 
Zatrudnienie od: 18 czerwca 2018 r. 
 
 
CV prosimy przesyłać na adres: praca@ksap.gov.pl 
Termin przesyłania CV: do 25 maja 2018 roku. 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez 
Krajową Szkołę Administracji Publicznej z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.  
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych 
na potrzeby przyszłych rekrutacji.  
Informujemy, że Administratorem danych jest Krajowa Szkoła Administracji Publicznej z siedzibą          
w Warszawie przy ul. Wawelskiej 56. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym 
przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest 
obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
 


