
Niebylec, dnia 7 lipca 2015 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY NIEBYLEC

O naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170.
II. Stanowisko urzędnicze: referent w Referacie Organizacyjno-Gospodarczym
III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

l) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność,
4) wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie prawa lub administracji

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
l) podstawowa znajomość prawa pracy i kodeksu postępowania administracyjnego
2) znajomość obsługi sekretariatu,
3) umiejętność pracy w zespole,
4) dyspozycyjność i komunikatywność,
5) umiejętność obsługi komputera.

V. Zadania wykonywane na stanowisku:
W zakresie obsługi sekretariatu

l) obsługa sekretariatu Wójta,
2) obsługa urządzeń technicznych Urzędu, a w szczególności:

a) centrali telefonicznej,
b) faksu,
c) kserokopiarki,
d) bindownicy,

3) prenumerata prasy i wydawnictw; prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
4) umieszczanie ogłoszeń na tablicy ogłoszeniowej; prowadzenie dokumentacji w tym

zakresie,
5) prowadzenie kalendarza pracy Wójta.

W zakresie kadr i szkolenia:
l) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników

gminnych jednostek organizacyjnych,
2) prowadzenie ewidencji:

a) pracowników Urzędu zatrudnionych oraz zwolnionych z pracy,
b) list obecności,
c) rocznych kart ewidencji obecności w pracy,
d) czasu pracy przepracowanego poza ustalonymi godzinami pracy,
e) delegacji służbowych,
f) wyj ść w sprawach prywatnych,
g) ewidencji czasu pracy kierowców,

3) załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników oraz członków ich rodzin,
4) opracowywanie wniosków w sprawie odznaczeń i wyróżnień,
5) prowadzenie spraw dotyczących stypendiów fundowanych, umów przedwstępnych

i praktyk studenckich odbywanych w Urzędzie,
6) opracowywanie analiz kadrowych,
7) planowanie zadań szkoleniowych pracowników Urzędu,
8) kontrolowanie wykorzystania zwolnień lekarskich przez pracowników, zgodnie ze

wskazówkami lekarskimi oraz sporządzanie w tym zakresie okresowych analiz,
9) opracowywanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia, ruchu

kadrowego i szkoleń,



9) opracowywanie planów urlopów i ich realizacja,
10) gromadzenie aktów prawnych stanowionych przez Wójta,
11) prowadzenie spraw z dziedziny obronności kraju, w tym obrony cywilnej, w zakresie

ustalonym innymi przepisami,
12) wykonywanie na zlecenie Wójta innych czynności, w sprawach objętych jego

kompetencją.
VI. Informacja o warunkach pracy

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w siedzibie Urzędu Gminy.
VII. W okresie poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia (czerwiec 2015 r.) wskaźnik

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Niebylec, w rozumieniu
przepIsowo rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, wyniósł 2,28%.

VIIII. Wymagane dokumenty:
l) oferta z wnioskiem o zatrudnienie,
2) kwestionariusz osobowy,
3) CV z informacjami o wykształceniu opisem dotychczasowego przebiegu pracy

zawodowej,
4) oświadczenie o niekaralności,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

publicznych,
6) oświadczenie o nie karaniu karą zakazu pełnienia funkcji związanych

z dysponowaniem środkami publicznymi,
7) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
8) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
W ofercie oraz w CV należy zawrzeć klauzulę o treści: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu naboru, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t. j. Dz. U z 2014 r. poz. 1202) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U 223, poz. 1458 z późno zmianami) ",

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - do spraw
obsługi sekretariatu i spraw kadrowych w Referacie Organizacyjno-Gospodarczym Urzędu
Gminy w Niebylcu", w terminie do dnia 22 lipca 2015 r.


