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'}, i ł'. , ,'lj: NABOR NA WOLNE sTANoWISKo URZĘDNICZE

wóit Gminy zarrolice

ogła§za nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

ds. o gólno-administracyjnych

l. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Zapoltce, ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice.

2. Określęnie stanowiska: ds. ogólno-administracyjnych w referacie społeczno-organizacyjnym.

3, Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1 ) wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oruz korzystanie z pełni praw publi cznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publiczne-

go lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie:

- średnie.

- preferowane wyższe I stopnia lub przewyższające (mile widziane administracyjne lub prawnicze),

f) znajomość:

- podstaw postępowania administracyjnego,

- czynnoŚci kancelaryjnych (rozpotządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 20II r.

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczawych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie

organizacji i zakresu działania archiwów zakładov,ych (Dz. U. Nr 14,poz. 67 ze zm.),

g) stan zdrowtapozwa|ający na zatrudnięnie na danym stanowisku;

2) wymagania dodatkowe:

a) mile widziany stażpracy w administracji publicznej,

b) wysoka kultura osobista,

c) biegła znajomość obsługi komputera )

c) umiejętność pracy w zespole,

d) kreatywność w działaniu i chęć do dalszego dokształcania,

e) prawo jazdy.

4, Zaktęs zadań wykonywanych na stanowisku:

1) udzielanie informacji w sprawach dotyczących zadafi Gminy i Urzędu;

2) obsługa interesantów, udzielanie rzetelnych informacj i interesantom;

3) przyjmowanie składanych dokumentów otaz dokonywanie ich sprawdzenia i weryfikacji komplet-

ności;
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4) prowadzenie sekretariatu Urzędu, w tym przyjmowanie, rejestracj a, rozdział i wysyłanie koresponden-

cj i zewnętr znej U rzę du, a także ob słu ga p o czty elektronicznej ;

5) udzielanie informacji publicznej ;

6) udostępnianie materiałów promocyjnych Gminy;

7) prowadzenie rejestru skarg, wniosków, petycji i kontrola ich rozpatrywania;

8) przygotowanie pomieszczeń, obsługa spotkań i zębrań organizowanychprzez Wojta;

9) prenumetata czasopism, dziennikow urzędowych i książek dla potrzeb Urzędu;

l0) obsługa centrali telefonicznej Urzędu i kserokopiarki;

11) sporządzantę zęznań świadków;

7ż) r ozltczanie kosztów przesyłek;

1,3) nadzor nad pieczęciami Urzędu, będącymi na stanie sekretariatu;

14) zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe, środki czystości i prowadzenie podręcznego magazynu

tych materiałow;

15) nadzor nad tablicami informacyjnymi w Urzędzie oraz umieszczanie na nich zarządzeń, uchwał

i ogłoszeń;

16) prowadzenie rejestru pieczęci, ich wydawanie i likwidacja;

17) prowadzenie rejestru kluczy do pomieszczeńUrzędu;

18) prowadzenie rejestru ustnych oświadczeń - ostatniej woli spadkobiercy;

1 9) prowadzenie rej estru kontroli zewnętrznych;

20) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej;

2 1 ) prowadzenie rej estru delegacj i słuzbowych;

22) koordynacja zadah związanych z organizowaniem obchodów, świąt i uroczystości państwowych

oraz gminnych;

23) przygotowywanie oraz publikacja aktualnych inlbrmacji w formie elektronicznej na Samorządowym

Portalu Internetowym Gminy Zapolice.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny wrazzżyciorysem (CV),

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z2009 r" Nr 1 15, poz. 97I),

4) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia,

5) kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzaj ące staż pracy,

6) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa

polskiego,

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu

z pełnt praw publi czny ch,

8) oświadczenie kandydata o braku skazania pfawomocnyrn wyrokiern sądu za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarżenia ptrblicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
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oU*rud częnięo braku przeciwws kazańzdrowotnych do wykonywania pracy na ww" stanowisku pracy.

/ 6. Do dokumęntacji nalezy dołączyć klauzulę o treści: ,,Wyrazam zgodę na przetwaruanie moich danych

osobowyclr zawartych wofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnta29.08,1997 r,

o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U . z 201 6 r. poz. 922) "",

7" Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

1) termin składania dokumentów: do 29 wrześniaż0l1r., do godz" 1500,

2) miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Zapolice, ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice -
sekretariat,

3) dokumenty należy złożyó osobiście 7ub za pośrednictwęm operatora pocztowego, w zamkniętej koper-

cie, z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko ds. ogólno-administracyjnych w |Jruędzie Gminy Zapolice".

8. O dotrzymaniu ww. terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Zapolice. Oferty złożone po

terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone za pośrednictwem operatora pocztowego.

9. Dodatkowe informacje:

1) wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zapolice oraz na tablicy

ogłoszeń w siędzibie Urzędu Gminy Zapolice,

2) z przeptowadzonego naboru zostanię sporząclzony protokół,

3) wybrany kandydat zostanię zatrudniony na podstawie umowy o pracę! w pełnym wymiarze czasu

pracy, nie później niz w ciągu 30 dni od dnia zakonczęnia naboru.

10. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu 2017 r., w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekracza 60ń.

1 1" Warunki pracy:

l) miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Zapoltce, ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapoltce;

2) obowiązuje 8-godzinna norma dobowa i przeciętnie  }-godzinna norma tygodniowa czasLl pracy

w przeciętnie pięciodniowym tygodniu czasu pracy. Godziny pracy:

- poniedziałek, od godz" 800 do godz. 1600,

- wtorek-piątek, od godz,730 do godz. 1530;

3) praca z komputeręm przęz co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, obsługa urządzeń

technicznych i narzędzi informat y czny ch;

4) pracabiurowa w siedzibie urzędu gminy związanaz bezpośrednim kontaktem zinteresantami;

5) w urzędzie gminy funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

6) budynek nie jest w pełni dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną, na której sprawclzona zostanie wiedza

kandydata, m, in. z zakresu:

- podstaw postępowania administracyjnego,
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- czynnoŚci kancelaryjnych (rozporządzęnie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 20II r.

w sprawie instrŃcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie

organizacji i zakresu dzińania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 74, poz. 67 ze zm.),

Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.

Dz.U. z2016 r. poz.922) informuje się, ze:

1) administratorem danych osobowych kandydatów jest Wójt Gminy Zapolice, z siedzibą w Zapolicach,

ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice

2) dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenta konkursu na stanowisko ds.

o gó lno - admini stracyj nych w Urzędzie Gminy Zap olice ;

3) kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych orazichpoprawiania;

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zkanrlydatami spełniającymi wymagania formalne skontaktujemy się telefonicznie.

Planowany termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych - 6 października2ll7 r.
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