
woJT GMlNY ZAPOLlcE
pow. zduńskowolski

woj. łódzkie

Zapolice, dn. 7 czętwca 20 1 8 r.

NABÓR NA WOLNE STA|IOWISKO URZĘDNICZE

wóit Gminv zapolice

głasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

. podinspektor ds. pozyskiwania i realizacji środków zewnętrznych

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

2. Określenie stanowiska: podinspektor ds. pozyskiwania i rcalizacji środków zewnęttznych w referacie

gospodarki komunalnej i inwestycji.

3. Określenie wymagń związanych ze stanowiskiem:

1) wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie, a także inne obywatelstwo z zastrzężęniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dńa 2I

listopada 2008 r. o pracownikach samorządołvych (t. j.Dz.|J. z2016 r. poz.902 ze nrt.),

b) pełna zdolnośó do czynności prawnychotazkorzystanie zpełni praw publicznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskatżenia publiczne_

go lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowarra opinia,

e) znajomość języka polskiego,

f) wykształcenie wyższe I stopnia Iń przewyższające,

g) znajomośó przepisów prawnych z zakresu:

- postępowania administracyjnego,

- zamówień publicznych,

- pracowników samorządowych,

- samorządu gminnego,

h) stan zdrowia pozwalający nazattudnienie na danym stanowisku,

i) minimum roczny stużpracy w administracji publicznej;

2) wymagania dodatkowe (poządane):

a) mile widziane doświadczenie w zakresie pozyskiwarriairealizacji środków zev,mętrzttych,

b) biegła znajomośó obsfugi komputera,

c) umiejętność'pracy w zespole,

,d) kreatywność w dzińaniui chęć do dalszego dokształcania,

e) prawo jardy.
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4. Zakres zadańwykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie, koordynowanie i monitorowanię dztał.ań mających na cęlu pozyskanie wsparcia finanso-

wego dla Gminy ze środków zewnętrznych i ścisła współpraca z pracownikami Referatu Gospodarki

Komunalnej i Inwestycji oraz jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi gminy;

2) pozyskiwanie funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych:

a) monitoring dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oruz innych środków

pozabudżetowych mozliwych do pozyskania na finansowanie dzińań Gminy,

b) przygotowywanie, kompletowanie onz składanie dokumentacji aplikacyjnej,

c) współpraca z pracownikami Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwa-

nia środków zevłnętrzny ch,

d) współpracazinrlymi samorządami w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,

e) gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opfacowywania dokumentacji aplikacyjnejo w tym

danych charakteryzujących rorwój Gminy oraz danych doĘczącychzałożeń społeczno-gospodarczych;

3) koordynacja projektów finansowanych lub współfinansowanych zę środków funduszy strukturalnych

Unii Europej skiej oraz innych pozabudżetowych:

a) współpraca z pracownikami Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwa-

nia środków zewnętrznych,

b) opracowywanie sprawozdań, wniosków o płatnośó i innych dokumentów niezbędnych do prańdłowej

rcalizacji projektu;

4) monitoring i kontrola projektów:

a) monitorowanie i kontrolowanie zgodności przedsięwzięć finansowanych lub współfinansowanych

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych;

b) przekazywarlię zalęceń pokontrolnych i monitoring ich wdrazania;

c) udzielanie informacji organizacjompozarządowym o możliwościach pozyskiwania środków pomoco-

lvych Unii Europejskiej lub innych pozńlldZetowych;

5) merytorycznę rozliczanię przedsięwzięó i projektow z:wiązanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem

środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych środków zevłnętrznych.

5. Wymagane dokumenty: -

1) 1ist mo§wacyjny orazżyciorys (CV) z opisem i przebiegiem dotychczasowej pracy zawodowej;

2) kserokopie dokumentów potwierdzaj ących wymagane wyksźałcenie;

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (t. j.Dz.U. z2017 r. poz.894);

4) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia;

5) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzające staż pracy, w tym roczny staż

pracy w administracji publicznej;

6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub

innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa
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wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnięnia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(dotyczy kandydatów niepo siadaj ących obywatelstwa polskiego) ;

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

z p ełni praw publi czny ch;

8) oświadczenie kandydata, żę nie toczy się wobec niego postępowanie karne;

9) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarżęnia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczęńe o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku

pracy;

11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawnośó kandydata, który zamierua skorzystaó

z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządolvych (t. j. Dz. U. z 2016 t. poz. 902 ze zm.);

12) w przypadku kandydata nieposiadającego obywatelstwa polskiego należy dołączyó kserokopię doku-

mentu potwierdzaj ące go znaj omo śó języka pol skiego :

a) certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzanin z języka polskiego na po-

ziomię średnim ogólnym lub zaawansowan}łn, wydany ptzez Państwową Komisję Poświadczania

Znaj omośc i J ęzyka Polskiego j ako Obcego,

b) dokumentpotwierdzający ukończenie studiów wyższychprowadzonychw językupolskim,

c) świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,

d) świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez

Ministra Sprawiedliwości;

13) w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyó ich

tłumaczenie na język polski dokonanę bezpośrednio ptzez kandydata, biuro tłumaczeń lub tłumacza

przysięgłego.

6. Do dokumentacjinależy dołączyó klauzulę o treści: ,,Wytńamzgodęnaprzefrłarzanie moich danych

osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji i dokumentacji, zgodńe z ustawą z dnia

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz, 1000).".

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

1) termin składania dokumentów: do 18 czerwca 2018 r., do godz. 1500;

2) miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy ZapoIice, ul. Plac Strażacki 5, 98-16l Zapolice -
sekretariat;

3) dokumenty na|eży ńożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocźowego, w zamkniętej koper-

cie, z dopiskiem: ,§abór na stanowisko ds. pozyskiwaniai realizacji środków zewnętrznych w Urzę-

dzię Gminy ZapoIice".

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

terminię nie będą tozpattywane i zostaną zwrócone za pośrednictwem operatora pocztowego.
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9. Dodatkowe informacj e:

1) wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zapolice otaznatablicy

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zapolice;

2) z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół;

3) wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu

praoy, nie później niz w ciągu 30 dni od dnia zakończenia naboru.

10. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu maju 2018 r., w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecmej orazzŃrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekracza6%o.

11. WaruŃipracy:

1) miejsce wykonywania pracy: Utząd Gminy ZapoIice, ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice;

2) obowiązuje 8-godzinna nofina dobowa i przeciętnie 40-godzinna norma tygodniowa czasu 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 komputefem przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, obsfuga urządzeń

techniczny ch i natzę dzi informaty czny ch;

4) pracabiurowa w siedzibię urzędu gminy, ale wymagająca równieżwyjazdów słuzbowych orazwyjaz.

dów w teren (wizja w terenie, interwencje);

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 obejmowaó będzie rozmowę kwalifikacyjną, na której sprawdzona zostanie więdza

kandydata, m. in. zzaLłesu:

- postępowania administracyjnego,

- zamówień publicznych,

- pracowników samorządowych,

- samorządu gminnego.

Zkandydatami spełniającymi wymagania formalne skontaktujemy się telefonicznie.

Planowany termin przeprowadzenia rozmów kwalifikaryjnych - 25 czerwca 2018 r.

"W;
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,WÓ"lr GfilNY zAPoLlcE
Pow. zd u ń s koildoltitacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

woj. łódzkie

Zgodnie z art. 13 rozporządzęnia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dńa27 kwietnia

żOt6 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związkuzprzertłarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektyvry 95l46lWE informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zapo|ice z siedzibąw Zapo|icach,

ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Małgorzata Galus, tel. (43) 823-19-82 wew. 34, e-mail:

m.galus@zapolice.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzarte będą w celu:

1) przeprowadzenia i udokumentowania otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko

ltzędńcze, na które zgłosiła/zgłosił Pani/Pan swoją ofertę;

2) przeniesienia danych do archiwum i wypełniania obowiązków archiwizacyjnych.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: art. 221 kodeksu pracy, art. 7 ustawy o pracow-

nikach samorządolvych oraz art.33 ust. 3 i 5 ustawy o samorządzie gminnym,w zvviązl<słz przepisami:

1) ustawy z dńa26 czerwca 1974 t. - Kodeks pracy;

2) ustawy z dnia 21 listopada2008 r. o pracownikach samorządowych,

a w przypadku doprecyzowania w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw obowiąz_

ków pracodawcy - równiez w związkuzprzepisami tych aktów.

Pracodawca nie żąda podania innych danych niż wynikające z ww. przepisów. Gdyby jednak kandydat

podał dobrowolnie takie dane, podstawą ich ptzeFłatzania będzie zgodakandydata naprzetwatzanie jego

danych osobowych w celu przeptowadzenia i udokumentowania otwartego i konkurencyjnego naboru na

wolne stanowisko urzędnicze.

5. Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są:

1) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (np. organy kon_

troli);

2) dostawcy systemów informatycznychi usług IT;

3) operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencję od pracodawcy;

4) wnioskujący o udzielenie informacji publicznej lub o udzielenie informacji sektora publicznego w celu

Ponowrrego wykorzystania wyłącznie w zakresie i przedmiocie w jakim obowiązek udzielenia takiej

informacj i przewiduj ą właściwe przepisy prawa;

5) uzytkownicy Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zarrieszka-

nia osoby wyłonionej w naborze do zatrudnienia.

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. PanilParta dane będą przechowywane ptzęz okres wskazany w ,,Jednolitym rueczowym wykazie akt

organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i rwiązki", stano-
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wiącym zńączńk nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczov,rych wykazów akt oraz instrŃcji w sprawie orgarrizacji i za-

kresu dzińania archiwów zakładowych.

Przy czym dokumenty kandydatów niewybrarrych w nabotze będą im odesłane po jego rozstrzygnięciu

za pośrednictwem operatora pocztowego.

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, spotządzania ich kopii oraz

prawo ich sprostowania, jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym.

9. Posiada PanilPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Fan, iżprzetwarzanie danych

narnszaprzepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zdnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości przepro-

wńzenia naboru, a następnie nawiązania stosunku pracy lub nieskorzystaniem z przysługujących

uprawnień - jeśli podanie danych warunkuje ustalenie tych uprawnień.

wóJT
GN/rlNY zA-PaLlcE
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