
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Nysy

oglasza otwarfy i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - urzędnicze

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

podinspektor _ wydział Rozwoju wsi i Gospodarki komunalnej

nazwa stanowiska pracy

1. Wymaganianiezbędne:

1) obywatelstr.vo polskie lLrb obywatelstwo państwa członkorvskiego Unii Europejskiej lub

innego państlva, którego obyrvatelom, na podstawie umów międzynarodowyclr lub

przepisórv prawa wspólnotowego. przysługLrje prawo podjęcia zatrudnienia na

terytorium Rzeczypospol itej Polskiej,

ż) uykształcenie:
średnie ekonomiczne ico najnrtliej 3 letni staz pracy lub wyzsze o kierunku: finanse

i raclrLlnkor.vośó, finanse i bankowośó, administracja publiczrra,

3) pełna zdolność do czynności prawr-rvclr i korzystanie z pełni praw publicznych,

4) brak skazania prawotllocllyln wyrokienr sądu za umyślne przeStępStwo Ścigane

z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia,

2. Wymtrgania doclatkolve pozwalające na optymalne wykon}łvanie zadań na stanowisku:

1) predyspozycje osobowościowe: kreatywnośc, lojalność, umiejętność radzenia sobie ze

stresem, komLrn i katywność. dyspozycyj rlośc, samodzięl nośó i i n icj atywa,

2) rrmiejętrrości zawodowe: zdolnośó pracy w zespole, urniejętnoŚĆ planowania

i wyznaczania celórł,, umiejętnośó obsługi konlputera (pakiet Microsoft Office, głównie

Excel, Word i systenr Windows 10), Lrnie_iętność zarządzania czasętn pracy, obsługa

tlr.ządzeń biurowych, znajorl-rość irrstrLrltcji kancelaryjnej i Kodeksu PostęPowania

Adntinistracy.inego,



3) Irrile widziarre doświadczenie \\, pracy r,v urzędach, odbyty staz pracy w urzędzie

adrn ini stracj i publ icznej,

3. Zakres rvykonl. vanych zadań na stanowisku:

1) tladzór i koorclynacj a zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 21 ltltego Ż0l4r. o funduszu

sołeckinr,

2) prolł,adzenie tladzoru nad planorł,aniem i realizacją wydatków Środków finansowYclr

przekazanyclr rv ramach budzetu do dyspozycji sołectrv,

3) kompletolvanie clokumentacji orgarrizacyjnej sołectw, ich organów, prowadzenie terminarza

zebrat1 rviejskich, organizowanie Lldziału przedstawicielstwa Burmistrza w zebraniach oraz

prorvadzerrie i zarządzanie wnioskami, uchwałami z zebrań,

4) konipletorvanie dokumentacji dotyczące.j gospodarki finansowej sołectw w ramach budzetu

gmin)'. dYspozyc.ji i zmian. stosorvn5"ch uchr,vał zebrań rviejskich,

5) analiza iwprowadzanie dokurrlentow fiIlansorvyclr, umóu, ifaktur do obowiązującYch

systemór,v fir-ransowych do§czących dochodolv i lvydatków sołectw i Komórki Rolnictwa

w wydziale,

6) prolvaclzenie ewidencji podjętych na zebraniach sołeckich lvniosków, postulatów, interwencji

i przekazyu,arlie ich do wydziałow według kompetencji,

1) prą/gotowanie i organizacyjne zabezpieczenie wyborów soĘsów i rad sołeckich, udział

rv zebraniach wiejskich i organizowallie szkoleIi sołtysórv,

B) naliczanie co nriesiąc diet dla sołtysów oraz organizolvanie spotkari Burmistrza z SołtYsami,

9) \vspołdziałanie ze StoWarZySZeniarni i wspólnotanri rviejskimi na rzecz aktyłvizacji obszarów

rviej skich.

4, Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

l) pfaca \Ą pełnl,nl rr,l lniarze czastl plac),,

2) rv,,,,posazetrie stanowiska prac}: biurko, kotnputer. c]rrrkalka, telefon,

3) tlzyczne warunki pracy: praca z obsługą kotnpLltera wymagająca sPrawnoŚci obu rąk

iwymuszonej pozycji siedzącej, pokoj biurowy ogrzewany ioświetlony, obsługa komPutera

powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca w terenię.

4) Llciązliwości ftzyczrte występLljące w miejsctr wykonywania czynnoŚci zawodowYch:

rł,ykoIl.vrvanie pracy w \v) llluszorle.i pozycji siedzącej powodLrje obciążenie kręgosłuPa oraz

statyczne obc itlzen ie rnięśni tu łowia.

5. lnformacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upubliczrrienia niniejszego ogłoszenia wskaŹnik zatrudnienia

osób niepełIlosprawnych w Urzęclzie Miejskim w Nysie w rozunrietriu przepisów o rehabilitacji

zawoclowej i społeczne.j oraz zatrucltliallirr osób niepełnosprar,vnyclr, nie przekroczYł 6%.

6. Wymaganedo|rumenty:

l ) list rnotywacyjny,
2) zyciorys curriculutn vitae z informacjami o wykształceniu i opisem

clotl,chczasorvego przeb iegtl pracy zawodowej.



3) krvestiorlariLtsz osobor,vy według wzorLl dostępnego na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Nysie lub Kornórce Kadr w Wydziale Administracyjnym Urzędu
Miejskiego w Nysie,

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

5) kserokopia dyplornLr ukoIiczenia stLrdiów rł,yższych,

6) kserokopie zaświadczeń o ukończortyclr kursaclr i szkolerriach (ezeli kandydat

takie posiada),

1) opinie, refererrcje (|eżeli kandydat takie posiada),

B) oświadczenie o pełnej zdolrrości do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
ptrblicznych,

9) oświadczenie o niekaralrrości za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane
z oskarzelria prrblicznego lub Lrmyślne przestępstrvo skarbowe,

l0) osoba nieposiadająca obywatelstrva polskiego składa kserokopię dokumentu
potwierdzającą znajotność j ęzyka polskiego:
a) cefiyfikat znajomości języi<a polskiego poświadczający zdany egzamin

zjęzyka polskiego na pozionrie średr-rim ogólnym lub zaawansowanym,
wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Zrrajomości Języka
Polskiego jako Obcego,

b) dokunlent potlł,ierdzający ukoriczenie stLrdiólv wyższych prowadzonych

lv języku polskim.
c) świadectwo do_irzałości uzyskane lł,polskirl systemie oświaĘ,
d) śrviadectwo rrabycia uprawnieti do wykonyłvania zawodu tłumacza

przysięgłego wydane przez M inistra Sprawiedl iwości,
l l ) kserokopia dokunlentLl potwierdzającego niepełnosprawność*

* q, przy,padl<u osoby niepełnosprawnej. która zantierza skorzystać z uprawnienia wynikającego

zat1. l3a ustaw},zdnia2l listopada2008r. opracownikach samorządowych(Dz, U.z2014r,poz. 1202
ze zm.)

Druk lrwestionariusza osoborł,ego jest dostęptry na stronie itrtenretowej Urzędu Miejskiego
w Nysie i w Komórce l(adr w Wy,dziale Administracyjnym Urzędtr Miejskiego w Nysie
ul. Kolejorva l5.

Regulamirl tlaborlt lla wolne staIlowiska ttrzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest

opLrblikor,vany w BIP. na stronie irlternetowej www.rrysa,pl.

Wymagane dokumen§ aplikacyjne w kopercie z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko
podinspektora w Wydziale Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej" nalezy składać

osobiście rv sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 pok. 102 w terminie do

dnia 12 grudnia 2016r. do godz. 16J0

Aplikacje, które rłpĘną do urzędLr po wyzej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniltu naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BiuleĘnu Informacji
Publicznej oraz tablicy infonnacyjnej lv Urzędzie Miejskim w Nysie przy r-r1. Kolejowej l5,

Wymagane dokumenty aplikacl,jne: kwestionariLtsz osoborvy i Curriculum Vitae, porvinny być

opatrzone klauztrlą i podpisenl:



ooWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawarĘch w ofercie dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia I997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r.,poz,92ż) oraz ustawą

zdnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z2016r.rpoz,902)",

ł

BURM
i

KorrI
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