
WOJT GMINY
OGŁASZA NABoR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY
referent. inspektor ds. kadr, zamówień publicznych i archiwum

w URZĘDZIE GMINY w LEONCINIE

1. Wvmagania niezbędne

a)obywatelstwo polskie;
b) ma pełnązdolnośó do czynności prawnychoruz korzysta w pełni zptaw publicznych;
c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo Ścigane z oskarzęnia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d) cieszy się, nieposzlakowaną opinią
e) wykształcenie średnie i studia w trakcie lub wyzsze (preferowane administracja, prawo lub
pokrewne);
f) do świad czenie zawodowe : stuŻ pr acy min. 2 |ata;
g) znajomośó przepisów prawa związarrcgo z problematykąna stanowisko pracy:
- ustawa zdnia 8 marca |990r. o samorządzie gminnym
- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządolvych
- rozpotządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych
- ustawa z dnia 26 sty cznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia29 stycznia2}}4 r, Prawo zamówień publicznych
- ustawa z dnia 14 częrwcu 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
- ustawa z dnia 26 częrwca 197 4 r. Kodeks pracy
- ustawa z dnia 6 wrzeŚnia 200I r. o dstępie do informacji publicznej
- ustawa z dnia 29 sierpnia |997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów
wykonawczych do tych ustaw
h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.

2. Wvmagania dodatkowe:

a) dobra znajomoŚć obsługi komputera i pakietów biurowych,
b) uprzejmość i iycz|iwość w kontaktach z obywatelami,
c) samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
d) umiejętnośó pracy w zespole, komunikatywność,
e ) po czuci e o dpo wiedzi al no ści za r ea|izow ane zadania,
f) rzetelnośÓ, dokładnośó, terminowośó,
g) dobra organizacja i kultura pracy,
h) ukończone kursy lub szkolenia w zakresie realizowanych zadań na stanowisku.

3) Zakres wvkonvwanvch zadań na stanowisku:

a) prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników jednostek
organizacy jnych,
b) przygotowywanie projektów zakresów czyrrrrości na stanowiskach pracy'
c) prowadzeni e spraw zw iązany ch z udzieIeniem zamówi eń publ i cznych,
d) prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego



4. Wvmagane dokumenW:

a) zyciorys (CV);
b) list moĘ.wacyjny;
c) kserokopia dokumęntu poświadczającego wykształcenie (świadectwa, dyplomy lub
zaświadczenia o stanie odbytych studiów);
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wrM z kserokopią
świadectw placy (wzor na stronie http://www.leoncin nbip.pl);
e) własne oświadczenie stwierdzające, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo Ścigane z oskarŻęnia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych (wzór na
stronię http ://www. leoncin.nbip.pl) ;
f) oŚwiadczenie kandydata o braku przeciwwskazania do wykonywania pracy na proponowanym
stanowisku (wzór na stronie http://www.leoncin.nbip.pl):
f) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopia).

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do przedŁoŻenia do wglądu pracodawcy
dokumentów otaz do przedstawienia oryginału aktualnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o
osobie" z Krajowego Rejestru Karnego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne naleŻy składaó osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w
sekretariacie lub pocztąna adres Urzędu Gminy w Leoncinie ul. Partyzantów 3, z dopiskiem:
''DoĘczy naboru na stanowisko referent . inspektor ds. kadro zamówień publicznych i
archiwum w terminie do 20 lutego 2012 r. do godz. 17.00".

Aplikacje które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane' nie liczy się data stempla
pocztowego.

od dnia 22 |utego 20|2 r. lista osób spełniających wymagania formalne będzie dostępna na
stanowisku Zastępcy Wójta dla uczestników procesu rekrutacji. Zastępca Wójta poinformuje
osoby spełniające wymagania formalne oraz o sposobie dalszej rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej otaznatablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu, przy u|.Partyzantow 3 w Leoncinie

Dokumentv powinryl być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do rea|izacji procesu rekrutacji zgodnie z
ustawą zdnia 29 sierpnia |997 r. o ochronie danych osobowych Q.t.Dz.U. zf00f r. Nr l01, poz.926 z
poźn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Q,t, Dz. U. Nr 223,
poz.  1458 zpoźnzm.).


