
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Nysy

ogłasza otwar§ i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - kierownicze
urzędnicze

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

sekretarz Miasta

nazwa stanowisktr pracv

1. Wymaganianiezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyzsze,

3) staż pracy: co najmniej cztęroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym
wjednostkach, o których mowa w art, 2 ustawy z dnia 2I listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz, 1202, ze zm.), w tym co
najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych
jednostkach,

lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym wjednostkach,
o których mowa w art. 2 wyżej wymienionej ustawy, oraz Qo najmniej dwulętni stż
pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora
finansów publicznych,

4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

5) brak skazarria prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia,

7) sekretarz nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynalezności do nich.

2. Wymagania dodatkowe ponvalające na opĘmalne wykonywanie zadań na stanowisku:

1) preferowane kierunki ukończonych studiów; zarządzanie, administracja, politologia,
politologia i nauki społeczne, ekonomia,

2) umiejętności zawodowę: mile widziana znajomość języka angielskiego lub
niemieckiego, doświadczenie w zarządzaniu złożoną organizacją, znajomość
zagadnień związanych z zakręsęm zadań na stanowisku, a w szczególności
z zakręsu organizacji pracy urzędu, realizacji potiĘki zarządzania zasobami
ludzkimi, znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach
samorządowych, o finansach publicznych, o dostępie do informacji publicznej,
kodeksu postępowan ia adm in istracyj nego,



predyspozycje osobowościowe: umiejętność organizacji pracy i podejmowania
decyzji, umiejętnośó zarządzania zespołem pracowników, odpowiedzialnośó,
komunikatywnośó, dyspozycyjność, rzetelność, odpornośó na stres,

znajomość obsfugi komputera.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie spraw Gminy w zakresie powierzonytn przęz Burmistrza,
2) koordynacja pracy Urzędu Miejskiego w Nysie i realizacja polifyki osobowej

w zakresię ustalonym przez Burmisttza,
3) nadzór nad opracowyrvaniem projektów oraz zmian Statutu Gminy Nysa, regulaminu

organizacyjnego urzędu,
4) nadzór nad organizacją pracy wydziałów pod względem techniczno-organizacyjnym

i zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania,
5) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między wydziałami,
6) sprawowanie nadzoru nad terminowością przygotowania odpowiedzi na interpelacje

radnych,
7) koordynacja przygotowania t realizacja imprez staĘch i okolicznościowych

organ i zowa ny ch pr zez ur ząd,
8) administrowanie funduszem socjalnym urzędu,
9) zapewnienie właściwego i terminowego przygotowania materiałów będących

przedmiotem posiedzeń Rady Miejskiej ijej komisjistĄch,
1 0) organizowanie wspóĘracy z jednostkami pomocniczymi Gminy,
l l) koordynowanie sposobem rozpatrywania skarg iwniosków oruzprzygotowywania ich

okresowej analizy,
12) zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów uchwałodawczych w urzędzie,
13) czuwanię nad prawidłową obsfugą mieszkańców w indywidualnych sprawach

z zakresu administracji publicznej oraz tęrminowm załatvlianięm spraw,
14) wyznaczanie wydziału wiodącego pr7ł udzielaniu odpowiedzi dotyczących spraw

kilku wydziałów,
l5) koordynacja pracy wydziałów w ramach funkcjonowania Zintegrowanego Systemu

Informatycznego,
l6) nadzorowanie wykonyrvania zadań: Wydziału Administracyjnego, Wydziału Spraw

Obywatelskich, Wydziału Informatyki i Urzędu Stanu Cywilnego,
l7) odpowiedzialnośó za ptzestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie

objętym powierzonym zakresęm obowiązków.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

l) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) wyposazenie stanowiska pracy: biurko, zęstaw komputerowy z oprogramowaniem,

drukarka, tęlefon,
3) ftzyczne warunki pracy: praca koncepcyjna z obsługą komputera wymagająca

sprawnoŚci obu rąk i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogTzewany
i oświetlony, obsługa komputera,

4) uciążliwości ftzyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych:
wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciążenie
kręgosfupa oraz staĘczne obciązenie mięśni tułowia.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu ploprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaznik
zatrudnienia osób niepehrosprawnych w Urzędzie Miejskim w Nysie w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie
przelłoczył 6Yo,

3)

4)

4.

5.



6, Wymagane dokumenfy:

l) list mołwacyjny,
2) życiorys - 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 komórcę kadr w Wydziale Administracyjnym
Urzędu Miejskiego w Nysie,

4) kserokopie świadęctw pracy lub zaświadczęnię o zatrudnieniu w ramach umowy
o pracę potwierdzające wymagany stażpracy,

5) kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie,
6) kserokopie zaświadczęń o ukończonych kursach i szkoleniach,
7) opinie, referencje,
8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korrystaniu z pełni

praw publicznych,
9) oświadczenię o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z o§karżonia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) koncepcja prowadzeniazadań sekretarza w zakresie podanym w pkt.3 ogłoszenia

zawierająca projekt Regulaminu Organizacyjnego w lJruędzie Miejskim w Nysie
(wraz ze strukturą organizacyjną).

Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Nysie i w komórce kadr Wydziafu Administracyjnego Urzędu Miejskiego w Nysie
ul. Kolejowa 15.

Regulamin naboru na wolnę stanowiska urzędnicze w |Jrzędzie Miejskim w Nysie jost
opublikowany w BIP na stronie internetowej www,nysa.pl.

Wymagarle dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem ,,DoĘczy naboru na stanowisko
Sekretarza Miasta" naleĘ składać osobiście wsękretariacie Urzędu Miejskiego wNysie
ul. Kolejowa l5 pok. l02 w terminie do dnia 13 czerwca 2016r. do godz. 1630,

Aplikacje, które wpĘną do urzędu po wyzej określonym terminię nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu luformaoji
Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nysie przy ul. Kolejowej 15.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy i Curriculum Vitae, powinny
być opatrzone klauzulą i podpisem:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanię moich danych osobowych zawaĘch w ofercie dla pofizeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia l99?r.
oochronię danych osobowych (Dz. U. z 2014r, poz. 1182, ze zm.) oraz ustawą zdnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz, U. z20l4r, poz, 1202, zę zm.).

Data publika cii: .l, o6.2016r.


