
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Nysy

ogłasza otwarĘ i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - urzędnicze

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

inspektor (symbol INP ID - Biuro do Spraw Inwestorów i Informacji Pubticznej

nazwa stanowiska pracy

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii

Europejskiej lub irrnego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo
podjęcia zatrudnięnia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) wyksźałceniewyższe o kięrunku: prawo, administracja,
3) stażpracy: co najmniej 3 letni,
4) pełna zdolnośó do czynności prawnych i korzystanie zpełń praw publicznych,
5) brak skazania prawomocnym wyfokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżętia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowanaopinia.

Wymagania dodatkowe ponłalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

1) predyspozycje osobowościowe:
samodzielnośó, starannośó, tęrminowośó, dobra orgańzacja pracy, zdolność
pisemnego formułowania myśli, umiejętność interpretowańa przepisów prawa,
umiejętnośó formułowaniapismurzędowych i procesowych, znajomość aktualnych
zagadnień gospodarczych, umiejętność samodzielnego rozwiązywaniaproblemów,
łatwośó nawiąąnvania kontaktów, gotowość do uczenia się, umiejętnośó z:llięńego
i jasnego przedstawiania danych w formie prezentacji,

2) mile widziane mile widziane doświadczenie w pracy w urzędzie administracji
samorządowej,

3) umiejętności zawodowe:

a) znajomośó przepisów ustawy: z dńa 6.09.2001r. o dostępie do informacji
publicznej, z dnta 25,02,201 6r. o ponownym wykorzystywaniu informacji
sektora publicznego, z dńa 10 maja 2018r. o wspieraniu nowych
inwestycji,

b) poziom kompetencj i językowej w zakresie j ęzyka angielskiego na poziomie
minimum 82 w każdym obszarze językowym potwierdzony odpowiednim
certyfikatem.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) promocja inwestycji, w tym:

a) opracowywanie i dystrybucja informacji o możliwościach inwestowania
w Gminie Nysa,
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b) prowadzeniebazy danych o inwestorach i inwestycjach w Gminie,
c) pilotowanie inwestorów,udział w negocjacjach inwestoraz Gminą,
d) analiza zainteresow ań poszcze gólnymi r o dzajami inwestycj i, inicj owanie

opracowania nowych ofert,
e) przygotowywanie wydawnictw promocyjnych, jak oferty lokalizacyjne,

informatory itp.,

0 promocja Gminy na targach i imprezach inwestycyjnych,
2) prowadzenie informacji inwestycyjnej,
3) promocja potencj ału inwestycyjno-gospodarczego Gminy,
4) przygotowywanie wydawnictw multimedialnych,
5) przygotowywanie udziału Gminy w krajowych i zagrańczrrych imprezach

inwestycyj no-go spodarczych,
6) przygotowywanię oraz aktualizacja prezentacji inwestycyjno-gospodarczej

o Gminie,
7) kontakty z krajowymi i zagrańcznymi środowiskami zajmującymi się

sprawami inwestycyjno-gospodarcąmi,
8) prowadzenie i orgańzacja działń młiązanych, z krajową i zagraniczną

promocją Gminy we współdziałaniu zpozostńymi Wydziałami Uruędu oraz
nawiązywanie wspóĘracy w tym zakresię z inrrymi instytucjami,
organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,

9) obsługa inwestycyjna, w tym:
a) pomoc dla potencjalnych inwęstorów przy zńatwianiu spraw

związanychzuruchomieńęndziałalnościgospodarczej,
b) prowadzenie spotkań informacyjnych z potencjalnymi inwestorami,

przygotowywanie i prowadzenie prezentacji dla potencjalnych grup
inwestycyjnych,

10) współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami ztzeszającymi
przedsiębiorców,

11) prowadzenię spraw, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi
Urzędu, w zakresie przedsięwzięć realizowanych w partnerstwie publiczno-
prywatnym,

12) rcalizacjazadahwynrkających z ustawy o dostępie do informacji publicznej
w trybie wnioskowym oraz ręalizacja zadań wynikających z ustawy
o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
w charakterzę Pełnomocnika Burmistrza Nysy do spraw informacji
publiczrrej,

13) przygotowywanie dokumentów, w tym sporządzanie pism procesowych na
potrzeby postępowania przed sądami administracyjnymi w sprawach
z zahęsu informacji publicznej.

4.Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) wyposażenie stanowiska pracy: komputer, drukarka, skaner, telefon,
3) ftzycnrc warunki pracy: praca koncepcyjna z obsługą komputera wymagająca

sprawności obu rąk i wlłnuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany
i oświetlony, obsługa komputera powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
budynek jest dostosowany do potrzeb osób nięełnosprawnych (wejście główne
po siada p odjazd, winda),

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



5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poptzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Nysie w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych, nie przehoczył 6%o.

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 Biurzę Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie,
4) kserokopie świadectw pracy, zaświadczeńe o zatrudnieniu w ramach umowy

o pracę w'celu ustalenia wymaganego stuirapracy,
5) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
6) kserokopie zaświadczeń i certyfikatów o ukończonych kursach i szkoleniach (eżeli

kandydat takie posiada),

7) opinie, referencje (eżeli kandydat takie posiada),

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

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

10) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu
potwierdzaj ącą znaj omo ść j ęzyka pol skiego :

. certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdaty egzarnn
z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowan}n],
wydany przęz Państwową Komisję Poświadczania ZnĄomości Języka
Polskiego jako Obcego,. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych
w języku polskim,

. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,. świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza
przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

1 1 ) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawnośó *

* w przypadku osoby niąełnosprawnej, która zamięrza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy

z dnia2l listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z20l8r. poz, 1260, ze an.)

Formularz kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Nysie i w Biurzę Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15. Regulamin naboru na

wolne stanowiska urzędńczew Urzędzie Miejskim w Nysie jest opublikowany w BIP na stronie
intemetowej www,nysa.pl - zakładka ,, Praca w Urzędzie".

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem rrDoĘcry naboru na stanowisko
inspektora (symbol I|{P il) w Biurze do Spraw Inwestorów i Informacji Publicznej"
należy składać osobiścię w sekretariacie Urzędu Miej skiego w Nysie ul. Kolejowa 1 5 pok, 1 00

w terminie do dnia 26lutego 2019r. do godz. 1500.



Ąlikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronię internetowej Biuletynu Informacji

Publiczrej oraz tablicy informacyjn ej w lJrzędzie Miejskim w Nysie przy vl. Kolejowej 1 5.

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w rozumieniu

przepisów art.16 ust. 3 ustawy zdńa 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

( Dz.U. z 20I8r. poz. |260, ze zm,) obowiązany jest odbyó shrżbę przygotowawczą, o którĄ
mowa w art. 19 wymienionej ustawy.

Zatrudnieńe nastąpi w ramach umowy o pracę. Dwie pierwszę umowy na czas okreŚlony, a po

tym okresie na czas nieokreślony.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust, ż rozporządzęńaParlarrtentu Europejskiego i Rady (JE) 2016/679
z27 kvliętnia2Ollr. w sprawie ochrony osób ftzycznych w związku zptzetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
9 5 l 46 lWE (RODO), informuj emy:

1) Administratorem PanilPana danych osobowych jest Urząd Miejski w Nysie
z siedzibą w 'Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocźowy 48-300, adres e-mail:

nysa@www,nysa,p1, telefon: 77 4080500, reprezentowaraprzęz Burmistrza Nysy;

2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres

korespondencyjny: ul. Kolejowa 15,48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl;

3) przetwarzańe Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
art, 6 ust. 1 lit b) oraz c) unijnego rozporządzeńa RoDo w zvłiązku
z procesem rekrutacji tj. nńoru na wolne stanowisko vtzędnicze, nawiązaniem stosunku
pracy i spełnieniem obowipków z tym związanych ciqżących na pracodawcy;

jeżeli w dokumentach poda Pan/Pani dane, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO konieczna
będzie zgodana ich ptzetwaruańe (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostaó odwołana
w dowolnym czasie;

4) PanilPana danę osobowe będą przechowywanęprzez czas określony w przepisach prawa;

5) przysfuguje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich
sprostowania, ograńczenia ich przetwarzania, do przenoszęnia danych oraz wniesienia
sprzeciwu wob ec ich przetvl arzania;

6) przysfuguje PanilPanu prawo wniesienia skargi do organu rladzorczego, jeśli Pani/Pana
zdańem, ptzetwarzańe danych osobowych Pani/Pana - narusza przęisy unijnego
rozporządzenia RODO;

7) podanie przezParti{Pana danych osobowychjest wymogiemustawowym oraz warunkiem
zawarciaumowy;

8) Pani/Pana dane osobowe mogą byó udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych prąpadkach i na podstawie
odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upowaźnień;

9) PanilPana danę osobowe nię będą przetwarza§ę w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane"

Data pńlikacji J§., 02. 20I9r.


