
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Nysy
ogłasza otwarty i konkurenryjny nabór na wolne stanowisko pracy _ urzędnicze

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

inspektor - Wydział Pozyskiwania Funduszy

nazwa stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego, przysfuguje prawo podjęcia zatrudnienia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wyksźałcenie wyższe o kierunku: turysĘka, fundusze Unii Europejskiej,
administracja samorządowa, zarządzanie,
co najmniej 3 letni ogólny stażpracy,
pełna zdolnośó do czynności prawnych i korzystanie zpełni praw publicznych,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
nieposzlakowana opinia.

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

1) umiejętności zawodowę:

a) znajomość możliwości pozyskiwania fundusąy z programów krajowych i UE
w zakresie rozwoju turystyki oraz procedur związanych z aplikowaniem do tych
programów,

b) znajomość dokumentów strategicznych i programów ronłojowych dotyczących
turystyki na szczeblu krajowym, regionalnym i gminnym,

c) umiejętnośó organizacji imprezturystycznych,
d) praktyczna umiejętrrośó obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu MS

Office, umiejętnośó obsługi innych urządzeń biurowych: skaner, rzutnik
multimedialny, kserokopiarka,

e) znajomośó języka obcego w stopniu komunikatywnym: niemieckiego, angielskiego
lub czeskiego,

2> mile widziane doświadczęnie związane z prrygotowywanięm i realizacją projektów
zzakresu turystyki (w łm finansowanych z funduszy UE i innych), doświadczenie
zvłiązane z otganizacją i realizacją imprez turystycznych i obsługą ruchu turystycznego,
lub programowaniem ronvoju turystycznego,

3) predyspozycje osobowościowe: komunikałwnośó, dyspozycyjnośó w nominalnym czasie
pracy jak i poza nim, odpowiedzialnośó, kreaĘwnośó, zdolność analitycznego myślenia,

ż)

3)
4)

5)

6)



pisemnego formułowania myśli, opinii i wniosków, samodzielnośó, umiejętność pracy
w zespole, umiejętnośó pracy pod presją czasu (nabory wniosków), wysoka kultura
osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) opracowywanie i składanie wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych w imieniu
gminy z zakręsu turystyki, realizacja lub monitoring ich realizacji, oraz
upowszechnianie informacji w tym zakresie,

ż) opiniowanie projektów programów, dokumentów programowych, projektów
uzupełnień programów UE, programów finansowanych z budżętu państwa,
województwa i powiatu w zakresie turystyki we wspóĘracy zpozostaĘmi
wydziŃami orazjednostkami i spółkami gminy,

3) zbieranie i przekaąrwanie informacji o mozliwości poryskiwania środków
pomocowych na rcalizację zadań z zakces;ll turystyki przez jednostki i spółki gminy
or az or ganizacj e p o zar ządowe,

4) upowszechnianie informacji o ins§Ąucjach, programach, procedurach i szkoleniach
nviązanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych w zakesie turysĘki,

5) wsparcie merytorycznę w opracowaniu i weryfikacja pod względem formalnym
wniosków z zaŁłesu turystyki opracowywanych przez jednostki i spółki gminne oraz
ogólne wsparcie merytoryczne przy aplikowaniu przez organizacje pozarządowe
i przedsiębiorców,

6) wspóĘraca z ins§tucjami wdrńającymi i nadzorującymi programy pomocowe
zzakłesu turystyki,

7) wspóĘraca z jednostkami gminy, ins§rtucjami, organizacjami pozarządowymi oraz
przedsiębiorcami w zakesie rozrvoju turystyki i usfug turystycznych na terenie
gminy,

8) organizacja. współorganizacja lub udział w imprezach turystycznych i innych
przedsięwzięciach rvłiązanych z turystyką na szczeblu krajowym i zagranicznym,

9) stĄ monitoring przepisów prawnych różnego szczebla w zakresie powierzonego
zakresu obowiązków, celem bieżącego stosowania oraz wcześniejszego
przygotowania się do ich terminowego wdrożenia, atakże informowania o waruŃach
i skutkach ich wdrazania,

10) udział w pracach zu,iązanych z opracowywaniem, monitoringiem, akhlalizacją i oceną
dokumentów strategicznych gminy w zakręsię rozwoju turystyki i koordynowanie
przeprowadzenia konsultacji społecznych tych dokumentów oraz współpraca w tym
zakresie z innymi wydziałami,

11) opiniowanie strategii oraz programów rozwojowych dotyczących turystyki na
poziomie kraju, regionu, powiatu, we wspóĘracy z jednostkami i spółkami gminy,

I2) prowadzenie spraw zwięanych z otwaĘmi konkursami na zadania publiczne Gminy
Nysa oraz współpraca w tym zakesie z v,rydzińami urzędu, jednostkami gminnymi
oruz orgutizacjami pozarządowymi; w tym kontrola realizacji zadań publicznych.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

l) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) wyposażenie stanowiska pracy: komputer, drukarka, telefon,



ftryczne warunki pracy: praca koncepcyjna z obsfugą komputera wymagająca sprawności obu
rąk i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogtzewany i oświetlony, obsfuga
komputera powyżej połowy dobowego wymiaru azasupraoy,
uciążliwości flzyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych:
wYkonyrvanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciążenie kręgosłupa oraz
statyczne obciążenie mięśni tułowia, pracownik jest narazony na syndrom sicca,

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaznik
zatrudnięnia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Nysie w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie
przekrocrył 6%o,

6. Wymagane dokumenĘ:

1) list motywacyjny,
2) Ęciorys curriculum vitae z informacjami o wyksźałceniu i opisem

dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy wedfug wzoru dostępnego na stronie internetowej

Urzędu Miejskiego w Nysie lub Komórce Kadr w Wydziale Administracyjno-
Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie,

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

5 ) kserokopia dyplomu potwierdzaj ącego wyks ztałcenie,
6) kserokopie zaświadczęń o ukończonych kursach i szkoleniach (eżeli kandydat

takie posiada),

7) opinie, referencje Qeżeli kandydattakie 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 oskaźenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu

okreŚlonego w przepisach o służbie cywilnej potwierdzaj ącą znajomośó języka

l""5iÓTUat znajomości języka polskiego poświadczaj ący zdany egzamin
zjęzyka polskiego na poziomię średnim ogólnym lub zaawansowanym,
wydany ptzez państwową komisję poświadczania znajomości Języka
Polskiego jako Obcego,
dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych
w języku polskim,

: ffij::il:'"ffixT,T' i?,,ffil o!Tu'ffi;l,#;#*1x;"* 
tfumacza

prrysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

1 1 ) kserokopia dokumentu potwier dzające go niepełno sprawność *

* w PrzyPadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego
z art. l3a ustawy z dnia 2l listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202)

Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Nysie i w Komórce Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

3)

4)

5.



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

opublikowany w BIP na stronie internetowej www.nysa,pl.

Zatrudnienie nastąpi w ramach umowy o pracę na czas określony, a po tym okresie na czas
nieokreślony.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko
inspektora w Wydziale Pozyskiwania F'undusry" naleĘ składać osobiście w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 pok. l02 w terminie do dnia
.!9.. pażdziernika 2015r. do godz. .,16.*

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

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

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwęstionariusz osobowy i Curriculum Vitae, powinny
byó opatrzone klauzulą i podpisem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla
potrzeb niezbędnych do realizacji proce§u rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia l997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 20l4r., poz. 1182) oraz ustawą
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z2014r.,poz.l202).

YSY

lAl,z

Data ogłosz enia ,5. , 10.2015r.


