
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Nysy

ogłasza otwarĘ i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - kierownicze
urzędnicze

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

sekretarz Miasta

nazwa stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwopolskie,

2) wyksźałcenie wyższe o kierunku: administracj a, zarządzańe,

3) staż pracy: co najmniej czteroletni stuż pracy na stanowisku vrzędńcrym
wjednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dńa 2i listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260, ze zm.), w tym co
najmniej dwulętni staż pracy na kierowniczym stanowisku vzędńczym w tych
jednostkach,

lub co najmniej cźeroletni staż pracy na stanowisku urzędnicTp wjednostkach,
o których mowa w art. 2 wyżej wymienionej ustawy, otaz co najmniej dwuletni staż
pracy na kierownicąm stanowisku urzędńczym w inrrych jednostkach sektora
finansów publicznych,

pełna zdolnośó do cąmności prawnych i korzystanie zpełń praw publicntych,

brak skazania prawomocnym wylokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publiczrego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

nieposzlakowana opinia,

sekretarz nie ma prawa tworzenia pańii politycznychańprrynależności do nich.

ż. Wymagania dodatkowe pozrvalające na opĘmalne wykonywanie zadań na stanowisku:

1) umiejętności zawodowe:

a) mile widziananrajomośó języka angielskiego, doświadczenie w zarządzanhl
złożoną orgartizacją, znajomośó zagadnień nviązanych z zakresem zadah na

stanowisku,

4)

5)

6)

7)



b)znajomośó przepisów ustaw: o samorządzie gminrrym, prawo o zamówieniach
publicznych, o finansach publiczrych, kodeksu postępowania

administracyjnego oraz przepisów z zakresu gospodarki komunalnej,
drogownictwa i inwestycji,

predyspozycje osobowościowe: umiejętnośó organizacji pracy i podejmowania
decyzji, umiejętnośó zarządzania zespołem pracowników, odpowiedzialnośó,
komunikatywno śó, dyspozycyj no śó, rzetelność, odporno śó na stres,

znaj omośó obsługi komputera.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Sekretarz Miasta wykonując powierzone przez Burmistrza zadanla zapewńa
kompleksowe załatwiańę spraw wynrkających z zadań Gminy i kontroĘe
dziaŁalnośó wydziałów realinłjących te zadańa, kierując się wskazówkami
i poleceniami Burmistrza,
Sekretarz Miasta ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansów
publicznych w zakresię objętym powierzonym zakresem obowiązków,
Sę}rętarz Miasta sprawuje bezpośredni nadzór nadrealizacjązadańWydziałów:
a) RozwójuInfrastruktury,
b) Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa,
c) BiuraZamówień Publicznych,
d) Biura Pozyskiwania Frrnduszy.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca w pełnym wymiarze czasupracy,
2) wyposazenie stanowiska pracy:. biurko, zestaw komputerowy z optogramowaniem,

drukarka, telefon,

3) ftą,czne 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 placy w wymuszonej porycji siedzącej powoduje obciążenie
kręgosłupa oraz statyczne obciążenie mięśni tułowia.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaznik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Nysie w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie
przetroczył 60ń.

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) życiorys - Curriculum Yitae z informacjami o wyksźałcęniu i opisem

dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronię intemetowej

Urzędu Miejskiego w Nysie lub w Biurze Kadr wUrzędzie Miejskim w Nysie,

2)

3)

1)

2)

3)



4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczęńe o zatrudnieniu w ramach umowy
o pracę potwierdzającę wymagany stażpracy,

5) kserokopia dyplomu potwierdzającego wyksńńceńe,
6) kserokopie zaświadczęń o ukończonych kursach i szkoleniach Qeżeli kandydat

takie posiada),

7) opinie, referencje Qeżeli kandydat takie posiada),

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

9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżęnia
publicznego lub irmyślne przestępstwo skarbowe,

10) koncepcja prowadzenia zadań sekretarza w zakresie podanym w pkt 3 ogłoszenia.

Formularz kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu

Miejskiego w Nysie i w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Regulamin naboru na wolne stanowiska lrzędńcze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest

opublikowany w BIP na stronie intemetowej www.nysa.pl - zakładka ,, Praca wUrzędzie".

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem ,,DoĘczy naboru na stanowisko
Sekretarza Miasta" 'należy składaó osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nysie
ul. Kolejowa 15 pok. 100 w terminie do dnia 7 marca2019r. do godz. 1500.

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

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie intemetowej Biuletynu Informacji

Publicznej oraztablicy informacyjnejwUrzędzie Miejskim w Nysie przy ul. Kolejowej 15.

Zgodńe z ań, 13 ust, 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób ftzyczrtych w związku
zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 9 5 l 4 6 lWE (RODO), informuj emy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Nysie
z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres ę-mail:
nysa@www.nysa.p1, telefon: 77 4080500, reprezerrtowanaptzez Burmistrza Nysy;

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

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

3) przetwaruańe PanilPana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie

art. 6 ust. 1 lit b) oraz c) unijnego roryorządzenia RODO w zvtiązku
z procesem rekrutacji tj. naboru na wolne stanowisko ltzędńcze, nawiązaniem stosunku
pracy i spełnieniem obowiązków z tym związanych cieyżących na pracodawcy;

jeżeli w dokumentach poda Par/Pani dane, o których mowa w art, 9 ust 1 RODO
konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (at. 9 ust. 2 lit. A RODO), klóra może

zostaó odwołana w dowolnym czasie;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywanę przez czas określony w przepisach prawa;

5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich
sprostowania, ograniczenia ich przetwatzańa, do przenoszenia danych oraz wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana

zdaniem, przefullarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego
rozporządzeńa RODO;



9)

podanie przęz Pani{Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz

warunkiem za:w arcia umowy;

PanilPana dane osobowe mogą byó udostępniane irrrrym odbiorcom lub kategoriom

odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie

odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;

Pani/Pana danę osobowe nie będą przetw arzanę w sposób zautomatyzowany i nie będą

profilowane".

Data publikacji 25. 02. 20I9r.


