
OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Dąbrowa Zie|ona ogłasza otwarty i koŃurencyjny nńór na wolne
stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona, Pl. T. Kościuszki Nr 31,
42 -265 Dąbrowa Zięlona.

1. Stanowisko pracy:

Sekretarza Gminy Dąbrowa Zie|onaw wymiarzełl} etata

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1. obywatelstwopolskie lzzastrzeżeniemart. 11ust.2 i3 ustawyz21 listopada2008r.
o pracownikach Samorządowych lDz.U. Nr 223, poz.1458 zpóźn. nr1./

2. pełna zdolnośó do czynności prawnych oraz korzystanie zpełni praw publicznych,
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z

oskarżenia publicmego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. nieposzlakowanaopinia,
5. co najmniej 4 - letni stńpracy na stanowisku urzędniczymw jednostkach

administracji samorządowej w tym co najmniej dwuletni stńpracy na kierowniczym
stanowisku urzędniczym, wjednostkach administracji samorządowej lub innych
jednostkach sektora finansów publicznych,

6. wyksźałcenie wyższe, preferowane administracyjne lub prawnicze,
7. umiejętność zauądzańa kadrami,
8. znajomośó postępowania administracyjnego.

3. Wymaganiadodatkowe:

1. studia w zakresie co najmniej jednego z kierunków: prawo administracyjne, prawo,
ekonomią zarządzańe,

2. znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji
samorządowej,

3. zdolnośó podej mowani a decyĄi, komunikatywnośó, kreatywnośó, zmysł
otganizacyjny, dyspozycyjność, kultura osobista,

4. dobra majomośó specyfiki Gminy Dąbrowa Zielona.

4. Zakres zadańwykonywanych na stanowisku:

1. organizowanie pracy i koordynacj a dziaŁń podejmowanych przez poszczególne
komórki orgańzacyjl|e oraz prowadzenie kontroli wewnętrznej,

2. nadzorowanie przygotowania przezpracowników projektów uchwał organów gminy
oraz innych aktów prawnych,

3. opracowywanie projeklu regulaminu organizacyjnego urzędul oraz uaktualnianie go w
miarę potrzeby,

4. opracowywanie zakresów czynności dla poszczegó|nych stanowisk pracy,
5. dbanie o podnoszenie kwalifikacji pracowników,



6. prowadzenie spraw grriny powierzonychptzez Wójta,
7. nadzorowanie obsługi Rady Gminy i jej organów,
8. sprawowanie stałego nadzoru w zakresie prawidłowego prowadzenia akt §praw orźż

przestrz egania instiŃcj i kancelaryj nej,
9. koordynowanie i organizowanie wszystkich czynności zńązanychz wyborami i

referendami,
10. w zakresie wskazanym przezRadę Gminy organizowanie i przeprowadzenie

konsultacji społecznych,
1l. koordynowanie ioryańzĄa spraw młiryanychze spisami,
12. dokonywanie okresowych ocęn pracowników na samodzielnych stanowiskach,
13. wykonywanie innych zńńzastrzeżonych dla Sekretarza przez przepisy pra\ila,

uchwały Rady Gminy oruz Zarządzenia Wój ta,

5. Wymagane dokumenty.

1. Cv,
2. list moĘwacyjny,
3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kserokopia dokumentów potwierdzających wyksźałceni ę otaz kwalifikacje

zawodowe,
kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy,
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnychorazkorzystaniu z pełni praw
publicznych,
oświadczenie kandydata o niekaralno ści za umyślne przestępstwo ścigane z oskarzenia
publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie o starrie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na ww. stanowisku,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na ptzetwatzanie danych osobowych zawartych w
ofercie do celów konkursu o treści :
,,Wyrażam zgodę na ptzeffilarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawąz
dńa 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2002 roku, Nr
101, poz. 926 zpóźn.nrl.) oraz ustawąz dnia2l listopada 2008 roku o pracownikach
samorządolvych ( Dz. U. Nr 223, poz.1458)"

6. Pozostałe informacje:

Zgodńe z art. 13 ust. 2 pkt 4 b ustawy z dńa 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządolvych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 zpoźn. zm.) informuję, iZ wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i
społeczrej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej ńż6%.

7.Miejsce i termin złożenia dokumentów

Ofertę i wszystkię wymagane dokumenty nalezy ńoĘó osobiście w sekretariacie Urzędu
Gminy Dąbrowa Zielona Pl. T. Kościuszki Nr 31, 42 -265 Dąbrowa Zielona lub przesłać na

adres Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona, Pl. T. Kościuszki Nr 31, 42 - 265 Dąbrowa Zielona,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,§abór na stanowisko Sekretarza Gminy Dąbrowa
Zielona" w terminie do dnia 21 wtześńa 2015 roku do godz. 9.00. Decyduje data

faktycznego wpływu ofeĘ do Urzędu. Aplikacje które wpłyną do Urzędu po wyżej
określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie przyjmuje się dokumentów d.ogą
elektroniczną.
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Infomacje o wynikach naboru zostanąniezwłocznie upowszechniofie przez umieszczenie
na tablicy informacyjnej w |,Jrzędzie oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu ( bip.dabrowazielona.pl ).

Złożonychdokumentów nie odsfarny, a nieodebrarre po 6 - ciu miesiącach od dnia naboru
podlegaj ą ariszczeniu.

DąbrołłaZielona, dnia I0września 20]5 rohl

Wójt Gminy Dąbrowa Zięlona

Wóit Cminy ,
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