
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmi§trz Nysy

ogłasza otwarty i konkurencylny nabór na wolne stanowisko pracy - urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Nysie z siedzibą w Nysie prry ul. Kolejowej 15

podinspektor

Wydział Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej

nazwa stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

ż) wyksźałcenie wyższe o kierunku: inż,ynieria środowiska, ochrona środowiska,
energetyka, budownictwo, architektura,

3) pełna zdolnośó do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe pozrłalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

1) predyspozycje osobowościowe: keatywnośó, samodzielnośó, umiejętnośó radzenia sobie
ze stresem, komunikatywnośó, umiejętność zarządzartia czasem, dyspozycyjnośó,

2) umiejętności zawodowe: zdolnośó pracy w zespole, umiejętnośó planowania iryznaczania
celów, obsługa oprogramowania biurowego, w szczególności pakietu Microsoft Office
(Excel, Word), znajomośó Kodeksu Postępowania Administracyjnego i instrukcji
kancelaryjnej, wiedza zzakręsu administracji publicznej i gospodarki lokalnej,

3) doświadczenie zawodowe:
. stuż pracy lub samodzielna działalnośó przy wykonywaniu czynności rwiązanych

z posiadanym wykształceniem,
J stażpracy w urzędzie administracji publicznej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) monitoring Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
2) nadzót irea|izacja systemu monitoringu PGN,
3) systematyczre zbieranie danych liczbowych otaz informacji dotyczących realizacji

po szcze gólny ch zadań Planu,
4) prowadzeniebazy danych w zakesie monitoringu PGN,
5) przygotowywanie pĄektów raportów z rea|izacji zadń ńętych w Planie, zawierających

analizę porównawczą osiągniętych wyników z zaŁożeniarti Planu, a tŃlże analizę przyczyn

odchyleń,



6) opracowywanie projektów zaplanowanych działań korygujących, ich przeprowadzanie,
aktualizacja Planu,

7) utrrymanie terenów gminnych w zakresie czystości i porządku, zielęni i małej architektury,
8) nadzorowanie utrzymania i funkcjonowania szaletów miejskich,
9) prowadzenie spraw w zakresie uttzymania gminnych cieków wodnych,
i0) utrzymanie podwórek gminnych,
11) współdziałanie inadzór w zakresie zarządzania i utrrymania cmentarzy komunalnych,
12) orgarńzowanie współdziałania ze wspólnotami i sołectwami w zakresie wyżej wymienionych

spraw,
1 3 ) organizowanie i nadzor okolicznościowych dekoracj i miastao
14) utrzymanię tęrenów niebędących poza stałym harmonogramem,
lS)przygotowywanie projektów zarządzeń burmistrza oraz innych materiałów określonych

zakresem stanowiska,
16) przygotowywanie projektów uchwał i materiałów informacyjnych na sesje rady miejskiej

i posiedzenia komisji rady w zakresie powierzonych obowiązków,
17) obsługa edytora aktów prawnych XML,
18) prrygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych oraz

skargi, zńalenia,pytania i wnioski, atakże petycje mięszkańców w zakresie spraw doĘczących
stanowiska,

19) opracowywarrie projektów decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach
wynikających z zakresu działania stanowiska,

20) gospodarowanie środkami budżetowymi wraz z opracowywaniem dokumentów w zakresie
zamówień publicznych, przeznaazonymi na zadania będące w kompetencji vlydziŃa
i zajmowanego stanowiska,

żl)udział w terenowych inspekcjach i kontrolach wynikających z zakresu zadań na stanowisku
i z indywidualnych upoważnień realizowanych przez wydziń.

4, Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) wyposażenie stanowiska pracy: komputer, drukarka, telefon,

3) ftzyczne warunki pracy: praca koncepcyjna z obsługą komputera wymagająca sprawności obu

rąk i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzęwany i oświetlony, obsługa komputera

powyżej połolvy dobowego wymiaru czasu pracy, zakres zadań obejmuje również pracę

w terenie,

4) uciążliwości ftzycnte występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych:

wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciążenie kręgosłupa oraz

staĘczne obciążenie mięśni tułowia, pracownik jest narażony na syndrom Sicca.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia

osób niepełnosprawnych wTJrzędzie Miejskim w Nysie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

zawodowej i społecznej orazzatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6, Wymagane dokumenĘ:

1) list motywacyjny,
2) życiorys - curriculum vitae z informacjami o wyksźałceniu i opisem dotychczasowego

przebiegu pracy zawodowej,



3) kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Nysie lub w Komórce Kadr Wydziału Administracyjnego Urzędu
Miejskiego w Nysie,

4) kserokopie świadęctw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę
(eżeli kandydat takie posiada),

5) kserokopia dyplomu ukończenia studiów vlyższych,
6) kserokopie zaświadczęń o ukończonych kursach i szkoleniach (eżeli kandydat takie

posiada),

7) opinie, referencje (eżeli kandydattakie posiada),

8) oświadczenie o pełnej zdolności do cąłrności prawnych i korzystaniu z pehri praw
publicznych,

9) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

1 0) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawnośó*

* w prrypadku osoby niepehrosprawnej, która zatnięrza skorzystać z uprawnienia wynikającego

z art, l3a ustawy z dniaZl listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U, z2016r, poz.902)

Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Nysie i w Komórce Kadr Wydziału Administracyjnego Urzędu Miejskiego w Nysie
ul. Kolejowa 15.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest
opublikowany w BIP na stronie internetowej www.nysa.pl.

Wymagane dokumenĘ aplikacyjne w kopercie z dopiskiem,,Dotycry naboru na stanowisko
podinspektora w Wydziale Rozrvoju Wsi i Gospodarki Komunalnej" naleĘ składaó

osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 pok. 102 w terminie do
dnia 27 października 2016r. do godz. 1530.

Aplikacje, które wpĘną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu lnformacji
Publicznej or az tablicy informacyj n ej w U rzędzie Miej skim w Nysie pw !l. Kolej owej 1 5.

Wymagane dokumenĘ aplikacyjne: kwestionariusz osobowy i Curriculum Vitae, powinny byó

opatrzone klauzulą i podpisem:

Wyrażam zgodę na przetvłarzanię moich danych osobowych zawaĘch w ofercie dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.

oochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r, poz. 922) oruz ustawą zdnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. zż016r, poz.902).
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