
Stanowisko ds. windykacji wierzytelności                                    

  
Nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Wojskowe Biuro Emerytalne w Gdańsku 

Adres jednostki 
organizacyjnej 

Wojskowe Biuro Emerytalne  
w Gdańsku 
ul. Do Studzienki 47 
80-227 Gdańsk 

Województwo pomorskie 
Nazwa stanowiska pracy  Stanowisko ds. windykacji wierzytelności 
Wymagania formalne 
określone dla 
stanowiska pracy 

Niezbędne: 
- wykształcenie średnie 
Pożądane: 
- wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja,     
ubezpieczenia) 
- minimum 6 miesięcy pracy związanej z obsługą biurową i kancelaryjną 
lub minimum 6 miesięcy pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi  

Wymagania dodatkowe - znajomość ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 
oraz ich rodzin                                                                                               
- znajomość ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych 
- znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
- umiejętność obsługi pakietu MS Office 
- umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych i pisemnych 
- umiejętność stosowania przepisów prawa  
- umiejętność rozwiązywania problemów 
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej 
- rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji 
- rzetelność, sumienność, samodzielność, odpowiedzialność  

Zakres zadań 
wykonywanych na 
stanowisku pracy 

Windykacja wierzytelności. 

Wymagane dokumenty - CV 
- list motywacyjny 
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej) 
- kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie 
niezbędne i pożądane oraz pożądane doświadczenie zawodowe  

Miejsce składania 
dokumentów 

Wojskowe Biuro Emerytalne  
w Gdańsku 
ul. Do Studzienki 47 
80-227 Gdańsk 
Sekretariat I p. pok. 104 

Dodatkowe informacje - umowa o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy w celu 
sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia        
w celu wykonywania określonego rodzaju pracy 
- skontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne  
- nadesłanych dokumentów nie zwracamy 
- dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę w procesie 
rekrutacyjnym 

Wymagana klauzula Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie 
klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  

 


