
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie  

poszukuje pracownika na stanowisko: Kierownik Dziekanatu. 

 

Zakres wykonywanych zadań: 

• obsługa administracyjna spraw Wydziału 

• kierowanie i organizowanie pracy zespołu pracowników Dziekanatu 

• współpraca z kadrą naukowo-dydaktyczną, w tym m.in. obsługa spraw kadrowych nauczycieli akademickich 

(sprawy związane z zatrudnieniem – we współpracy z Działem Kadr, listy obecności, obciążenia dydaktyczne, 

delegacje, informowanie o konferencjach, warsztatach, szkoleniach, itp.) 

• prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Wydział 

• obsługa administracyjna posiedzeń Rady Wydziału, Wydziałowej Rady Biznesu oraz organizowanych przez 

Wydział wystaw, konferencji, warsztatów 

• obsługa spraw związanych z wydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych na działalność naukową i 

dydaktyczną Wydziału (we współpracy z Kwesturą, Biurem Badań Naukowych i innymi jednostkami 

administracji uczelnianej) 

• bieżące zapoznawanie się z przepisami obowiązującymi w Uczelni oraz przekazywanie w tym zakresie 

informacji pracownikom i członkom kolegium dziekańskiego 

• zamieszczanie informacji na stronie internetowej Wydziału 

 

Wymagania: 

• wykształcenie wyższe magisterskie optymalnie: zarządzanie, administracja 

• staż pracy: minimum 5 lat 

• znajomość zagadnień kadrowo-płacowych  

• znajomość przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego, finansów publicznych, zamówień publicznych oraz 

prawa pracy 

• umiejętność kierowania zespołem poparta szkoleniami lub kilkuletnim doświadczeniem w tym zakresie 

• znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 

• gotowość do szybkiego opanowania obsługi uczelnianego systemu informatycznego 

• biegła obsługa komputera w tym znajomość pakietów biurowych MS Office 

• umiejętność analitycznego myślenia, ustalania priorytetów oraz delegowania obowiązków 

• kreatywność, zdolności organizacyjne oraz sprawne działanie w sytuacjach stresowych 

• sumienność, zaangażowanie oraz samodzielność w realizacji powierzonych zadań 

• umiejętność pracy wielowątkowej i pod presją czasu 

• odpowiedzialność, dyskrecja, wysoka motywacja, wysoka kultura osobista, życzliwość, komunikatywność 

Dodatkowym atutem będzie: 

• znajomość specyfiki pracy Uczelni Wyższej 

• umiejętność funkcjonowania w środowisku szkolnictwa wyższego oraz realizacji procesu dydaktycznego w 

uczelni wyższej 

• doświadczenie w pracy związanej z obsługą administracyjną realizacji projektów badawczych  

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV wraz z listem motywacyjnym  

w Sekretariacie Kanclerza i Kwestora UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, pokój 436,  

1 piętro Łącznik w terminie do 28.04.2017 r. 


