Zalządzenie Nr 7u2o13
wóita Gminy Że|azków
z dnia 29listopada}Ot3 roku
W sprawie pnzeprowadzenianaboru kandydatów na wo|nestanowisko
uruędnicze w Unędzie Gminy w fe|azko.ió ti. na stanowisko Selrre tanzaGminy

.

Na podstawiearŁ 11 ust. 1, att.L2 usL 1 i art.13 usL 1 ustawyz dnia 21 listopada
2008r. o pracownikach
samorządouych
(Dz.U.z2o08r. Nr 223,póz.Ia58zpóźn.zm.)
rwanej dalejUstawą oraz att.30 usL 1 ustavqyz dnia 8 marca iggo .. o
samorządzie
gminnym(Dz.U.z 20L3r. poz.645z późn.zm.)
z'alządzamco następuje;

s1
Przeprowadzićnabór w celu wyłonieniakandydatana wolne stanowisko
Sekretarua
Gminy ie|azków .

$z
ogłoszenieWóita Gminy stanowi załqcznikdoniniejsz ego zarządzenia

s3
Zarz4dzeniewchodzi w Ęciez dniem podpisania.

Załącznik
do
Zaru4dzenia
NrTI/20I3
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 2g listopada2013 roku
Żelazków,
dnia29 listopada
2013

Wójt Gminy Że|azków
ogłasza
nabór
na Wo|nestanowiskourzędnicze
w UrzędzieGminyw że|azkowie
Że|azkówt38, 62.t87 Że|azków
Wo|nestanowiskourzędnicze
: SekretarzGminy
Wymaganianiezbędne:
1. obywatelstwopolskie
2.pełnazdo|ność
do crynności
prawnychorazkonystaniez pełniprawpublicznych,
3.niekara|ność
za umyś|ne
pzestępstwościgane
z oskaźeniapub|icznegolub umyślne
przestępstwoskarbowe,
4.wyksztatcenie
wyższet,||stopnialub studiapodyp|omowe
w zakresiezarządzaniaw
insĘ1tucjach
pubIicznych
Iubsamorzqdowych
5.nieposzlakowana
opinia.
6. 6 letni stażpracy w jednostkachadministracjisamorządowej państwowej,
lub
w tym co najmniej
2 |etnistażpracy na kierowniczym
stanowiskuurzędniczym
W tychjednostkach.
7. stanzdrowiapozwa|ający
na zatrudnieniena okreś|onym
stanowisku
Wymaganiadodatkowe:
1.znajomość
regulacjiprawnychw zakresiestrukur ifunkcjonowania
administracji
samorzqdowej
2.znajomość
strukury organizacyjnej
Gminy Że]azków
3.predyspozycje
osobowościowe:
odpowledziaInośÓ
dyspozycyjnośi
samodzielnośi
komunikatywność,
umiejętność
pracy w zespo|e,odpornośiń. ,tl.",, umiejętność
radzeniasobie
w sytuacjachkryzysowych;
4.prawo jazdy kat.B;
5.wysokakulturaosobista
Zakreswykonywanychzadań na stanowisku:
Zapewnienie
sprawnegofunkcjonowaniaUrzędu,a W szczególności
:
1.opracownie
pĄektów zmianw regu|aminie,

projektów strukturyorganizacyjnej
Urzędu,
2.opracownie
nie zakresówczynnościdla pracownikówpod|egtegoreferatu
3.opracowa
pracy w Urzędzieoraz prowadzeniesprawzwiązanychz doskona|eniem
4.nadzórnadorganizacjq
sprawamikadrowymi
kadr i pozostatymi
praryUrzędu
5.przedkta
danie Wójtowi propozycjiusprawnienia
pod|egtych
stużbowego
wobecpracownikówbezpośrednio
6.Wykonaniefunkcjizwierzchnika
7.nadzórnad prowadzeniemsprawosobowychpracownikówUrzęduoraz Kierownikówgminnych
jednostekorganizacyjnych
8.nadzórnadrozpatrywaniemi zatatwianiemskargi wniosków
zasadterminowegoi rzete|negozatatwiania
spraw obywateli
9. nadzórnad przestrzeganiem
podpisywanie
pism i dokumentów
do kompetencjiUrzędu
10.podejmowaniedecyzjinależących
na zewnqtrz
wychodzqcych
fakturi rachunkówpodwzględemforma|nymi merytorycznym
11.akceptacja
instrukcjikancelaryjnej
LZ.nadzórnad przestrzeganiem
i dyscyplinyw Urzędzie
l3.sprawowaniekontro|
tajemnicypaństwoweji stużbowej
14.sprawowanienadzorunad przestrzeganiem
w Urzędzie
kontro|iWewnętrznej
15.organizaowanie
Wójta, a W szczegó|ności
:
innychzadańna po|ecenie|ubz upoważnienia
16.rea|izacja
1.1 wspótpracaz GminnąSpótkąWodnq
1.2wspótpracaz jednostkamioSP w realizacjizadaństatutowych.
pożytku
wynikającaz ustawyo dziatalności
17.wspótpracaz organizacjamipozarządowymi
publicznegoi o wo|ontariacieorazProgramemWspótpracyGminyŻelazkówz organizacjami
pozarzqdowymi
warunkówi przygotowanie
dokumentacjiprocedura|nej
do przeprowadzenia
18.zapewnienie
pracownikówsamorządowychUrzęduGminy.
okresowychocen kwa]lfikacyjnych
w Urzędzie
stużbyprzygotowawczej
l9.Prowadzeniedokumentacjizwiązanejz przeprowadzeniem
Gminy.
Informaciao warunkachpracyna stanowisku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

pełnywymiarczasupracy,
praca w budynkuUrzęduGminyŻe]azków
bezpiecznewarunkiprdcy,
praca przy komputerzepowyżej
4 godzin,
obstugaurządzeńbiurowych,
wyjazdupozastałemiejscepracy.
możliwość
w zależności
od potrzebpracodawcy

niniejszegoogtoszeniawskaźnik
datę upub|icznienia
zatrudnienia
W miesiącupoprzedzajqcym
w UrzędzieGminyie|azków,W rozumieniuprzepisówo rehabi|itacji
osób niepetnosprawnych
osób niepełnosprawnych
wynosiłmniej niż6%.
zawodoweji spotecznej
orazzatrudnieniu

Wymaganedokumenty:
1.listmotywacyjny,
- CurricuIum
Vitae,
2.życiorys
persona|ny
d|a osoby ubiegajqcejsię o zatrudnienie(wzór załączony
do
3.kwestionariusz
ogtoszenia
o nabone)
4.kopie dokumentówpotwierdzajqcewymaganewyksztatcenie,
ztożonew trybie art.23351 Kodeksukarnego,żekandydat
S'podpisaneodręcznieoświadczenie
przestępstwo
wyrokiemsqduza umyślne
ścigane
z oskarżenia
nie byłskazanyprawomocnym
przestępstwoskarbowe,
publicznego
lub umyś|ne

5.podpisaneodręcznieoświadczenie
ztożonew trybie art.23351 Kodeku karnego o petnej
prawnych
zdo|ności
do czynności
orazo korzystaniu
z petniprawpub|icznych,
7.kopiedokumentówpotwierdzających
doświadczenie
zawodowe,
8.podpisana
odręcznieklauzu|ao treści,,Wyrażam
zgodęna przetwarzaniemoich danych
osobowychzawaĘch w oferciepracyd|a potrzebrekrutacji,zgodniez ustawąz dnia 29.08.1997
r.
o ochronie danychosobowych(Dz.Uz 2002r. Nr 101, poz.926ze zm.l,,,
9.kopiadokumentupotwierdzającego
niepetnosprawność
w przypadkukandydata,który zamierza
skorzystać
z uprawnienia
, o którym mowa w art. 13aust 2 ustawyz dnia 2L tistopada2008r. o
pracownikachsamorzqdowych.
10.innedodatkowedokumentyo posiadanych
kwalifikacjach
i umiejętnościach.

WymaganedokumenĘap|ikacyjnemożna składać
osobiściew siedzibieUrzędu Gminy Żelazków,
Ze|azkówL38,62-8L7ielazków w pok.Nr 10 (sekretariat)z dopiskiem:DoĘczynaboruna
stanowiskoSekretarzaGminy w terminiedo dnia31grudnia2ot3 r. do godz.Lz.oo,tub drogą
pocztowa(decydujedatawptywu).
Szczegótoweinformacjemożnauzyskaćpod nr te|. 62 7527850
Ap|ikacje,
które wpłynądo Urzędupo wyżejokreś|onym
terminienie będqrozpatryWane.
Informacja
o wynikunaborubędzieumieszczona
na stronieinternetowejBiuletynulnformacji
Pub|icznejoraz na tablicyinformacyjnej
UrzęduGminyŻelazków
Informacjedodatkowe:
1' o zakwalifikowaniu
do kolejnegoetapunaboru,kandydacizostaną
powiadomienidrogq
e-mai|,
telefonicznielub drogąpocztową.
2. Dokumentyskładane
w językuobcymna|eży
ztoŻyćwrazzttumaczeniem
najęrykpo|ski.
3. oferty,które wptynqdo Urzęduniekompletne
po
lub wyżejwskazanym
terminienie będq
rozpatrywane.
4. oferty niewykorzystane
w naborzezostanQzniszczonezgodniez instrukcjqkance|aryjnq.

