
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Nysy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - urzędnicze

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

podinspektor - Yz etatu

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

nazwa stąnowiska pracy

l. Wymagania niezbędne:

l ) obywatelstwo polskie,
2) wyksźałcenię lvqyższę o kięrunku: bezpieczeństwo wewnętrzneo
3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,

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

l) predyspozycję osobowościowe: komunikatywnośó, umiejętnośó pracy w zespole,
kreafinośó, samodyscyplina, samodzięlnośó, dyspozycyjnośó, staranność, cierpliwośó,
dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania Qzasem, umiejętnośó pracy w warunkach
stresowych,

2) umiejętności zawodowę: znajomość przepisów prawa regulujących problematykę nviązaną
ze stanowiskiem pracy - ustawy o powszechnym obowiązku obrony, prakĘczna
umiejętnośó obsługi komputera w obszarze środowiska Windows (pakiet MS Office, Excel,
Power Point),

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

l ) opracow}.wanie,uzgadnianię i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania
gminy w warunkach zewnętrznego zagtożeniabezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz
jego aktualizowanie,

2) przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Gminy Nysa,

3) opraaowywanie Kwęstionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych,

4) przygotowanię, udział i prowadzenie szkolenia obronnego dla gminy wraz z opracowaniem
dokumentacj i z Ęm zwipanej,

5) prrygotowanię i uczestniczenie w Regionalnym Ćwiczeniu Obronnym,



6) prowadzęnie spraw doĘczących świadczeń na rzęcz obrony i spraw rwiązanych

z uzupełnieniem sił zbrojnych, w tym Akcji Kurierskiej (przygotowanie i aktualizacja

wniosków o nałozenie świadczeń osobisĘch oraz rzeazolvych - doraźnych i etatowych,

przygotowanie projektów i sporządzenie decyzji orazwęTwań w sprawie nałozenia świadczeń,

doręczanie ich oraz prowadzenie dokumentacji świadczeń osobistych oraz rzeczowych),

7) organizowanie Stałego Dyzuru Burmistrza i utrzymanie w aktualności dokumentacji z tym

związanej,

8) opracowanie dokumentacji Głównego Stanowiska Kierowania,

9) przygotowanie i bieżąca aktualizacja Planów Przygotowań Podmiotów Medycznych na

Potrzeby Obronne Państwa oraz bilansu medycznego,

10) opracowanię dokumentacji Punktu Kontaktowęgo HNS,

11) wykonywanie zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym fla czas,,W" i na

QZaS rrP",

|2) prowadzenie czynności kancelaryjnych, gospodarczych, ewidencyjnych Biura,

l3) współpraca z innymi referatami, samodzielnymi stanowiskami pracy i kierownikamijednostek

organizacyjnych w zakresię prowadzonych spraw,

14) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zakesu prowadzonych spraw,

l5) właściwa obsfuga i zabezpieczenie dostępu danych objętych systemem komputerowym,

16) bieżące śledzęnie i zapoznawanie się z przepisami prawnymi oraz ich odpowiednie stosowanie

17) przygotowyłvanie ocen, anallz, informacji, sprawozdań w zakresie dzińania Biura

wynikających z przepisów u§tawy o powszechnym obowiązku obrony,

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

l ) praca w niepełnym wymiarze czasu pracy - Yz etatu,

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

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

rąk i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany i oświetlony, obsługa

komputera,

4) uciążliwości ftzyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych:

wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciązenie kręgosłupa oraz

statyczne obciązenie mięśni tułowia.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych;

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia

osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Nysie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

zawodowej ispołecznej orazzatrudnianiu osób niepełnosprawnycho nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenĘ:

l) list moĘwacyjny,
2) Ąciorys - curriculum vitaę 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,

5.

6.



4) kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę

(ezeli kandydat takie posiada),

5) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

6) kserokopie zaświadczęń o ukończonych kursach i szkoleniach fieżeli kandydat takie

posiada),

7) opinie, referencje (eżeli kandydattakie posiada),

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

publicznych,

9) oświadczenie o niękaralności za przestępstwo popełnione umyŚlnie, Ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

1 0) kserokopia dokumentu potwierd zającego niepełnosprawność*

* w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego

z art, 13a ustawy z dnia}llistopada 2008r, o pracownikach samorządowych (Dz. U. z2016r. Poz.902)

Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

w Nysie i w Komórcę Kadr Wydziału Administracyjnego Urzędu Miejskiego w Nysie

ul. Kolejowa l5,

Regulamin naboru na wolnę stanowiska wzędnicze w Urzędzie Miejskim w NYsie jest

opublikowany w BIP na stronię internetowej www.nysa.pl,

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem ,,Dotycry naboru na stanowisko

podinspektora w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych" na|eĘ

składać osobiście wsękretariacie Urzędu Miejskiego wNysie ul. Kolejowa 15 Pok. 102

w terminie do dnia 28 listopada 2016r, do godz. 1630.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej okeślonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umięszczona na stronię internetowej Biuletynu Informacji

publicznejoraztablicyinfomacyjnejwlJrzędzieMiejskimwNysieprzyul.Kolejowej 15.

Wyrnagane dokumenty aplikacyjne: kwęstionariusz osobowy i Curriculum Vitae, PowinnY bYĆ

opatrzone klauzulą i podpisem:

Wyrazam zgodę na przetwarzanię moich danych osobowych zawaĘch w ofercie dla Potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 7997r.

oochronie danych osobowych (Dz. U. z ż016r. poz. 922) oraz ustawą zdnia

21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z2016r. poz,902).
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