
 
 

„GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH KOLBUDY” Sp. z o.o. 
 

W związku z rozwojem firmy, poszukujemy do naszego zespołu osób do pracy na stanowisku: 
SEKRETARKA / ASYSTENTKA 

(umowa o pracę na czas określony – umowa na zastępstwo) 
  
                   
 
Miejsce pracy:  

− „Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 83-050 Kolbudy 
 
Oczekiwania: 

− wykształcenie min. średnie,  

− bardzo dobra znajomość pakietu Office oraz obsługa urządzeń biurowych, 

− mile widziane co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku sekretarki/asystentki, związanym 
z obsługą klienta, organizacją i planowaniem pracy, 

− bardzo dobra organizacja pracy, 

− wysoka kultura osobista, 

− samodzielność, inicjatywa, zaangażowanie, dokładność, 

− otwartość na ludzi, jak i na nowe zadania. 
 
Zakres obowiązków osób zatrudnionych będzie obejmował między innymi: 

− wspomaganie Zarządu Spółki w wykonywaniu obowiązków służbowych, 

− zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu Spółki, w tym obsługa korespondencji, 

− organizacja i nadzór nad obiegiem i archiwizowaniem dokumentacji Spółki, 

− prowadzenie kalendarza oraz obsługa spotkań, 

− współpraca z księgowością i kadrami w zakresie prowadzenia dokumentacji Spółki, 

− prowadzenie kasy spółki,  

− organizacja i rozliczanie podróży służbowych,  

− redagowanie projektów pism. 
 
Oferujemy: 

− umowę o pracę na czas określony – umowa na zastępstwo, 

− pracę na pełen etat – liczba godzin pracy w tygodniu: 40, 

− konkurencyjne wynagrodzenie w stabilnej firmie, 

− odpowiedzialną pracę w kilkunastoosobowym zespole. 
 
 
Jeśli jesteś osobą aktywną i dynamiczną w działaniu, zapraszamy do składania aplikacji. 
Osoby zainteresowane podjęciem pracy w „Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych Kolbudy” Sp. z o.o. prosimy 
o przesłanie swojego CV oraz Listu Motywacyjnego bezpośrednio na skrzynkę e-mail: bok@gzuk.kolbudy.pl 
w tytule maila wpisując: „Sekretarka / Asystentka” lub listownie na adres: „Gminny Zakład Usług Komunalnych 
Kolbudy” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4, 83-050 Kolbudy z dopiskiem na kopercie: „Sekretarka / Asystentka”. 
Termin nadsyłania ofert: 15 styczeń 2019 roku (decyduje termin wpływu).  
 
 
 
 
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)”, a także dołączyć oświadczenie 
o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 


