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OGŁO§ZENIE O NABORZB NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Nysy

oglasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - urzędnicze

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

podinspektor

Wydział Administracyj no-0rganizacyj ny

]razwa stallowiska pracy

Wynragania niczbęd Ilc:
1) obyr,vatelstwo polskie lub obywatelstwo paristwa członkowskiego Urii Europe.lskiej lub

irrnego p;tlistrva, którego obywatelom. na poclstawie unlów lniędzynarclclorł,,y,ch lr"tb

przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnietlia rll
terytorium Rzeczyptlspolitej Polsldej,

ż) r.vykształcenie wyzsze o kierunku: adrninistracj a, zarządzalrie, prawo,
3) pełna zdolność clo czyriności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

4) brak skazania prarvotrlocnyn,} r.vyrokienr sąclu za ulnyślne przcstępstwo śctgatre

z c,,skarzenia publicznego lub ulrryślne przestępstwo skarbowe,

5) trieposzlakowanaopinia.

Wynrag:rnia doclatlrowe pozrv:llaj:lce na optylnalne lvyl<onyrvaltic zadań nir st:rtlorvislru:
1) predyspozycje osobowościowe: sanroclzielność, odpowiedzialnośó, kreatywnośc,

konurrikatywtlość, clyspozycyjność, zdolność analitycznego rnyślenia. piserrrncgo
fonnu,lorvania rnyśIi, opinii i wnioskólv, urrriejętnośó pracy w zespole,

unriejętności zarvoclowe: znajotlrość przepisów ustaw}l o satnorząclzie gmitltlytl,t.
Statutu Grnirr1, Nyszr. Regulanrilru Orgariizacylnego Urzędu Nlicjskiegcl rv Nvsie"
ustawy o lltransach publicznyclr. I(odeksu Postępowania Adrninistracyjncgo.
rozporządzenia Prezesa Rady Mirristrór,v w sprawie instrukc_ii karlcelaryjnej.

_jedrrolitych rzeczowyclr wykazów" akt oraz instrukc_ii w sprawie organizacji i zakresu
działania arclrirvów zakładowych. Prawa prasowego, rozporządzenia Mirristra Spraw
Wel.vnętrznyclr i Adlninistracji w sprawie prowadzenia l}iulctynu Irrlbrrnacji
Publicznej, ustar,vy o dostępie do informacji publiczrrej,

doświadczettic zalvodowe : tnitrimutn 2 1ata stazu pracy przy rvykonvrvatriu podobriych

czyrttlości na pokrervnyclr stanowiskaclr"

3. Z:rkres lvykoltyrv:rlrych z:rtl:rti na stanolvislru:
1) organizacja i pror,vadzenie konferencji prasowych, briefingów,
2) prolvadzenie imprez lokalnycli oraz Llraczystości z okazji śrviąt palistrvowyclr,

3) opracowywanie i prorvadzenie polityki oraz strategii inforrrlacyjrrej Grrirry,
4) pozyskir,valrie bieżrlcyoh irrlbnrracji clla micszkaticór,v rv sprawach Grniny"

5) wspólpraca z przedstarvicielami środkólv lr-rasowego y:rz-ekazu,

)

2)

3)



6) arcl-Liwizowanic z<ljęó i rnatcriałólv prasowych dotyczących pracy Urzędu, sprostolvali,

wyjaśrrieri, komentarzy i innej korespondencji prowadzolej przez Wyclzial z redakcjzrnri

prasowymi, radiolvyrni i telewizyj nyni.
7) aktualizacja strony internetowej Urzędu,
8) opraco\,v}§,anie i publikacja wydawnictw i trrateriałór,v prorrrocy_jn,v'.-ch Gntiny oraz

prezentacja Gminy w lvydawnictwach prasowych, biuletynaclr i katalogach,

9) realizacja zadań rvynikająca z rozporząclzenia Ministra Sprarv Weli,,nętrztryclr

i Aclrninistracji z dnia 18 stycznia 2001r. w sprawie prowadzenie BiuletynLl inlbrmacji
Publicznej.

10) anonirrrizacja otrzymanych dokumentólv Wydziału Adrrrirristracyjno-Organizacyjrregcl.

i zanlięszczanie iclr w BIP"

11) przygotowywanie cotnic,sięcznegcl zestawienia utrrów. z Wyclziału Aclmir}tstllcyJno -
Organizacyjnegcl, do publikacji w rejestrze umórł, r,v IJIP,

12) przygotowyu,anie comiesięczrlego rejestru ulnów Urzędu Miejskiego r,v Nysie.
13) realizacja uchwał stypendialnych o udzielarriu pomocy materialnej w torrnie

stypendiurn Burmistrza dla studentów,

14) przygotowyr,vanie zbiorczej inlbrrnacji z działalności międzysesyjrrej I}urnrjstrza.

15) współpraca z kot-nórkanri organizacyjrlyni Urzędu oraz grninnyrni jedrlostkanri

organizacyjrryrni i irrnyrni podrniotami w, zakresie uclostępnianiil dar'ych iiczborvych,

infbrrnacji statystycznyclr oraz irrnyclr lnateriałórv słuzbor,vych o charaktcl,zc J.l\\,l]yln
deltyczącytni działalności urzędu i Glnirry,

16) gospodarowanie środkatni budźctowyrni przeznaczolryni na rcalizację zadtlil z zakresu

kolrlunikacj i.

3. Iltfornr:rcja tl rv:rrullliach pr:rcy na stanoryisl<u:
l ) praca \\, 1lelrlylll rvvtllil1l,zc t,zltsu pt,acy.

2) rvyposażelrie stanorviskći pl,rlcy: biurko. konputer. drukarka, skaner, telclbn,

3) fizyczne wiirunki pracy: praca z obstugą konrputera rvyrragąąca sprar,vności obu rąk
i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany i oświetlony, obsługa kclltrputera

porvyżej polowy dobowego wytniaru czasu pracy, brrdynek jest dostosowany do potrzeb osób

niepełrrosprawtlyclr (wejście główne posiada podjazd, winda), korrieczrrość poruszztllia się po

kondygnacjach budynku w ramach współpracy z pracownikami urzędu,

4) uciążliwości fi,zyczne rvystępujące w miejscu wykonywallia czynności zawoclorvych:

rvykotlyr.vanic pracy \\, \vyl]luszonej pozycji sicdzącej powodujc obciązenie kręgosłltpa oraz

statyczne obciązenie lrrięśni iu lorvia 
"

4. lnlbrrrracj:t tl rvsliaźniku zatrudnienia osób Iliepełntlslrrarvltych;
W rrriesiącr-r poprzedzającynr clatę upubiicznierria niniejszego ogłoszenia wskaznik zatrudnienia

osób niepełrrosprawnyclr w Urzędzie Miejskim w Nysie lv rozurnieniu przepisów o rehabilitacji
zawoclowcj i społeczrrej oraz zattudnianiu osób rriepełrrospriiwnycli, nie przekroczył 60l'o"

5. Wyntaganedokumenty:
l) list llltltyrrlrcv.itl1.

2) zyciorys curiculutrr vitaę z intbrn-iacjatl-ti o r,vyksztalceniu i upiscrli

dotychczasowego przebiegu pracy zawoclowej,

3) kwestionaliusz osobor.vy według lvzoru dostępnego na stronie internetor,vej Urzędu
Miejskiego w Nysie lub w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie,



4) kserokopie śr,viaclectw pracy, zaśr,viadczenie o zatrudnieniu i,v ratnacit ulngwy
o pracę.

5) kserokopia dyplomu ukot'lczetria studiów wyższyclr,
Ó) kserokopie zaśrviadczęń o ukończonych kursach i szkoleniaclr (jczeli kartclydat

takie posiada),

1) opinie, ref'erencje (eżeli kandydat takie posiada),
8) oświttdczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pelni praw

publicznych.
9) oświadczenie o nickaralności za przestępstwo popełnione ulnyślnre, scigarre

z oskarzenia publicznego lub urrryślne przestępstwo skarbowe"
10) osoba nieposiadająca oby, ,vatelstwa polskiego skłacla kserokopię clohtlncnlu

potwierdzaj ącą znaj orność języka pol skiego :

' certyfikat zna_jomości języka polskiego poświadczając,v- zciatry egzallliir
z języka polskiego na poziomie średnirn ogólnyn 1ub zaawansowanyn,
lvydan,v przęz Paristlvową Kornisję Poświadczalria Znajonlości Jez,vka
Polskiego jako Obcego.

' dokunent potwierdzający ukończenie studiów rł,yźszych prorvaclzottych
w jęzl,ku polskirn,

. świadectr,vo dojrzałości uzyskane w polskim systetnie oświaty,
' Świadęctwcl rrabycia uprarvnieti do wykotryrvalria zawodu tłutnacza

przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedlirvości^
1 1 ) kserokopia dokurnentu potwierdzaj ącego niepełrro sprawność *

* iv PrzyPaclku osoby nicpclllosprarvnc_j, która zarrlierza skorzystać z uprarł,nieIlia lvynikająccgtl z art. l 3a ustau,v
z dnia 2l listopada 200Sr, il ilracolvIlikacil sitt,norzlldowych (Dz. U. z20l6r^ poz. ()()2,.ze 1,1ll.\

Druk kwestionariusza osobowego .jest dostępny na stronie inter-nctor,vej Urzęclu \{iclskiego
lv Nysie i w Biurzc Kadr Urzędu Miejsklego w Nysie u1" I(ole"lowa 15, l{egulalnitr naboru tra

lvolne stanelwiska urzędnicze rv Urzędzie Miejskirn w lriysie jest opublikolr,alrv rv BIl) tttl stt.ottic
internetowe_i www.nysa,p1.

Wymagane dokunrenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiern ,,I)otyczy naboru Irir st:rnolyisko
Potlinspe|<tora \v \Yydzialc, Adnrinistracyjno-Organizrrcyjnynr" nalezy składać osobiście
r,v sekretariacie Urzęclu Miejskicgo wNysie ul. I(olejorva 15 pok. i02 u, tennittie cio clnia
19 lutego 20l8r. clo gotlz. 1500"

APlikacje, które wpłyną do rrrzędu po wyżej określorryni terrninie rrie bęc,lą rozpatryr,r,atre ,

lnformacja o wyniku rraboru będzie utnieszczona na stronie irrternetowej 13ir_rletyrru Inlbnnacji
Publicznej oraz tablicy infonnacyjnej w Urzędzie Miejskini w lrlysie przy uI. Kolejowcj i5.

WYtnagane dokun-renty aplikacyjne: kwestionariusz osobolvy i Curricululn Vitae, pcl1,1,iruty być
opatrzonę klauzulą i poclpisern:

.,Wl'rnzznn zgodę na przcttł,arzatlie moiclr clanyclr osobowycll zawafiych w ofbrcic clla potrzcb
rriezbędnyclr do realizacji procesu rekr-utacji zgodrrie z ustttrvą z clnia 29 siel-prlia l991r"
o ochronię ilarryclr osobol,vych (Dz. U. z 20I5r,. poz. 2135 ze zln.) oraz ustawą z clrria
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Data publikacli §, oz.ztlt8r.

21 listopada 2008r" o pracownikach sanrorządo,uvych (Dz" U. z 2O16r., poz. 902, ze ptn.)" .


