
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Nysy

oglasza otwarty i konkuręncyjny nabór na cztery wolne stanowiska pracy - urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w l{ysie z siedzibą w Nysie przy ul. Kolejowej 15

aplikant - Straż Miejska (4 etaĘ)

nazlr,a stanorr iska prac1,.

l. Wymagania niezbędne:

l) obylvatelstwo polskie,
2) wiek: ukoriczone 21 lat,

3) u,ykształcetlie: co najmniej średrrie o profilu ogólnyrn lub zawodowym,
4) pełrra zdolnośc do czynności prawnych i korzystał,lię z pełni praw publicznych,
5) niekaralność pra\vomocnym wvrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego

i uInvślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
6) llieIlagatlna opiIlia.

1) stan zdror.via pozrł,alający na zatrudnienie na stanowisku straznika miejskiego,
8) spra.,v1-lośc pod względenl fizycznym i psychicznym,
9) LtI,egltlor.l,ally, stosunek do słilźby, wojskowej.

2. Wymagania dodatkowe pozwalające na opfymalne wykonpvanie zadań na stanowisku:

1 ) uprawnienia: prawo jazdy kat. B.
2) predl,spozl,cie osobolvościowe: poszatlo\\ allie prar.va, rłysoka kultura osobista,

dyspozycyjIlośc, kornLlnikatywność, kreatywność, odporność na stres,

zdyscyplinowan ie,

3) umiejętności zawodorł,e: podstawowa umiejętność obshrgi komputera klasy PC,
1) preferowane ukończone szkolenia i kursy specjalistyczne: podstawowy straznika

n iej ski ego. pierw szej polnocy medycznej. samoobrony.

3. Z:rkres wykonyrvanych zadań i obołviązkólv na stanowisku:

l) ochrona spol<o_1Ll i porządku pLrblicznego w miejscach publicznych na terenie miasta
i glniny,Ny,sa,

2) czurł,anie nad porządkiem i kontrolą ruchir drogo\,ęgo - w zakresie określonym
rv przepisach o ruchu drogowynr,

3) kontrola publicznego transpotllt zbiorowego - w zakresie określonym lv ar1. 45 ust. 1

Llstawy z dnia l6 grtrdnia 2010r. o publiczrlyn transporcie zbiorowyrn
(Dz.U. z20Ilr., Nr 5, poz.13 iNr 22B. poz. 1368).

4) wspołdziałanie z rvłaściwl,nli podrniotami w zakresie ratowania Ęcia i zdrowia
obyrł,ateli. polnocy rł usuwanilr arvarii technicznych i skLltków klęsk zywiołowych
oraz innyclr mie_iscowych zagrożeń,

5) zabezpieczętlie rniejsca przestępstr.va, katastrofy lr,rb innego podobnego zdarzęniaalbo



miejsc zagrozonycIl takim zdarzenienl przed dostępern osób postronnych lub

zniszczenieln śladow i dolvodów, do momentu przybycia właściwych słuzb, a takze

ustalenie, w miarę rnozliwości. śrviadków zdarzenia,

6) ochrona obiektow komunalIlych i Llrządzeń uzyteczności publicznej,

7) rł,społdziałanie z orgaltizatorarrri i innymi słrrzbami w oclrronie porządku podczas

zgromadzeń i irnprez publicznych,

8) doprorł,adzanie osób nietrzeźwyclr do izby wytrzezwieti lub miejsca ich zarnieszkania,
jezeli osoby te zaclrowaIrienl swoit-1-1 dają powód do zgorszenia w lniejscu

publicznyrn. znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiLl lub zdrowiu albo

zagrażalą zyciu i zdrowiu innych osób,

9) infbrnror.vanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, atakże inicjowanie

i uczestllictr.vo w działaniach mającyclr na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw

i rł,r,l<roczeń oraz z_.jarriskorn krynlinogennynl i rvspołdziałanie rv §m zakresie

z organaIlli państ,,vtlwvl1-1i, sallrorządoll,yrli i organizac.janli społecznynti,

l0) konrvojowanie dol<uIrletltórv, przedmiotow, waftościor,vych lub wartości pienięznych

dla potrzeb gnliny,

1 1) poszanowanie powagi, honoru, godrlości obywateli i własnej,

1 2) zachowan i e ta.j emn icy prawn ie chron ionej,

13) przestrzeganie pfawa, rzeteltle, bezstronne i tenninowe wykonywanie poleceń

przełozotly,ch.

14)podejmolvanie interr,vencji lv sytuacjach zagrozenia zycia, zdrowia lLrb nlienia, a takze

w przypadku naruszenia dobr osobistych ludzi,

1 5) stałe podnoszenie krł,alifikacji zawodowych.

1, Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

l) praca w pełnym wynliarze czasll pracy,

2) praca \\,systenlie ztlliallori) In. \\ pol,ze nocne.j, w niedziele i śr.ł,ięta,

]) tlzvczIle rvarltlTl<i pl,ac1,, pracź} te fellowa.

4) Lrciązlirvości fizycztle \\\stępuiące lv nlie_jscu wykonywania czynności zawodowych: praca

rłykonywana w znlietlnych warunkach atmosferyczlryclr, stres, narazenie życia.

5) wyposazenie stanowiska pracy: komputer z oprogralnowaniem, drukarka,

6) inne urządzenia: radiowóz, rower służbowy, radiostacja, aparat cyfrowy, telefon analogowy

(sv,stenl korlunikac.ii wewnętrzne.j), urządzenie sterujące (rnorlitoring).

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W nliesiącrr poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaznik

zatrrtdnienia osob niepełllosprarvnych w Urzędzie Miejskirn w Nysie w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społeczrrej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie

przekroczył 60ń.

6. Wym:rgirnedokumenty:

] ) l isl tlltlt_r rr ltul.j ltl .

2) zy,ciorys - Curriculurl Vitae własnoręczIlie podpisally.

3 ) krvestionariusz osobowy wedłLrg wzoru dostępnego na stronie internetowej

UrzędLr Miejskiego w Nysie lub Kornórce Kadr w Wydziale Administracyjnym

Urzędu Miejskiego w Nysie,
4) kserokop i a św iadectwa l Lrb dyp lomLr potlvi erdzaj ącego wyks ztałcenie,



5) kserokopie zaświadczeIl o ultończonych kursach i szkoleniach (|ezeli kandydat

posiada),

6) kserokopie dokunentów potwierdza.jących staż pracy: świadectwa pracy,

zaświadczellie o zatrudnieniu (eżeli kandydat posiada),

1) kserokopia książeczki lvojskolvej z uwzględnienienr stron potwierdzających dane

osobowe oraz uregulowany stosunęk do słLrżby wojskowej lub zaŚwiadczenie

z WKU,
8) oświadczęnie o posiadarryrn oblłvatelstwie polskim,

9) opinie, referencje (eżeli karrdydat posiada),

l0) ośrviadczenie o pełnej zdolIlości do czyrrności prawnych i korzystaniu z pełni

prarv pLrbliczllych,

1l) ośrviadczenie karrdydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiern sądu za
ścigarle z oskarzenia publicznego iumyślnie popełnione przestępstwo lrrb

przestępstwo skarbowe,

12) ośrviadczetlie o brakrr przeciwskazań zdrowotnych do wykonyłvania pracy na

stanorvi sku strazn i ka nl iej sl<iego.

Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie intemetowej Urzędu Miejskiego

w Nysie i w Komórce Kadr w Wydziale Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie

ul. Kolejowa 15.

Regulamin naboru na wolnę stanowiska urzędnicze w lJrzędzie Miejskim w Nysie jest

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

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem ,,DoĘczy naboru na

4 stanowiska aplikanta w Straży Miejskiej" naleĘ składać osobiścię w sekętariacie

Urzędu Miejskiego w Nysie ul, Kolejowa 15 pok. 102 w terminie do dnia 30 maja 2016 r. do

godz. 1530.

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

rozpatrywane.

lnformacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publiczne.| oraz tablicy informacyjnej w lJrzędzie Miejskim w Nysie przy ul. Kolejowej 15.

Wymagane dokumenĘ aplikacyjne: lrwestionariusz osobowy i Curriculum Vitae,
powinny być opatrzone klauzulą i podpisem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawaĘch w ofęrcie dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 199'7r.

oochronię danych osobowych (Dz.U. z 2015r. poz.2135 ze zsn,) oraz ustawą zdnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. ż0|4r. poz.I202 ze zm.),

u ]:§YsY

Data publikacji ogłoszenia !.!.'. Or.ZOler.


