
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Nysy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy _ urzędnicze

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

aplikant - Straż Miejska

nazwa starrowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:

1) ob}łvatelstwo polskie,
2) wiek: ukończone 2I lat,
3) wykształcenie: co najmniej średnie o profilu ogólnym lub zawodowym,
4) pełna zdolnośó do czynności prawnych i korzystanie zpełni praw publicznych,
5) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarzenia publicznego

i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

6) nienaganna opinia,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku straznika miejskiego,
8) sprawność pod względem ftzycznym i psychicznym,
9) uregulowany stosunek do słuzby wojskowej.

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

1) uprawnienia: prawo jazdy kat" B,
2) predyspozycje osobowościowe: poszanowanie prawa, wysoka kultura osobista,

dyspozycyjność, komunikatywność, kręałwność, odpornośó na stres,

zdyscyplinowanie,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowegQ - w zakresie określonym

w przepisach o ruchu drogowym,
3) czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego - w zakresie określonym

w przepisach o ruchu drogowym,
4) Kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1

ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U.
zŻal7r. Nr 5, poz. 13 ze zm.)

5) współdziałanie z właśeiwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia

oblłvateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk zywiołowych
oraz innych miej scowyclt zagrożeń,

6) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastroĄu lub innego podobnego zdarzęnia albo



miejsc zagrożonych takim zdarzeniern przed dostępem osób postronnych lub

zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także
ustalenie, w miarę mozliwości, świadków zdarzenia,

7) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń uz}teczności publicznej,
8) współdziałanię z organizatorami i innymi sfuZbami w ochronie porządku podczas

zgromadzeń i imprez publicznych,

9) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wfirzeźwień lub miejsca ichzamieszkania,
jeżeli osoby te zachowanięm swoim dają powód do zgorszenia w miejscu
publicznym, znajdĄą się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu atrbo

zagrażają Ę ciu i zdrowiu innych osób,

10) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a takżę inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw

i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakręsie
z or ganami p aństwowym i, s amorządowym i i or ganizacj ami społecznym i,

11) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych

dla potrzeb gminy,

1 2) podej mowanie interwencj i w sluacj ach zagrożenia Ę cia, zdrowia lub mienia, a także
w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,

1 3 ) stałe podnoszenie kwalifikacj i zawodowych.

4" Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca w pełnym wymiarze czasupraay,
2) praca w systemie zmianowym, w porze nocnej, w niedziele i święta,

3) ftzyczne warunki pracy: praca terenowa,

4) uciążliwości ftzyczne występujące w miejscu rvykonywania czynności zawodowych: praca

wykonywana w zmiennych warunkach atmosferycznych, stres, narazenie Ęcia.
5) wyposazenię stanowiska pracy,. komputer z oprogramowaniem, drukarka,

6) inne urządzenia: radiowóz, rower słuzbowy, fotoradar, radiostacja, aparat cyfrowy, telefon

analogorły (system komunikacji wewnętrznej), urządzenie sterujące (monitoring).

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Nysie w rozumieniu przepisów

o ręhabilitacji zawodowej i społeeznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie

przekroczyŁ 60ń,

6. Wymagane dokumenĘ:

1) list motywacyjny,
2) życiorys - Cumiculum Vitae własnoręeznie podpisany,

3) kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej

Urzędu Miejskiego w Nysie lub w Komórce Kadr Wydziafu Administracyjno-

Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nysie,
4) kserokopia świadectwa lub dyplomu potwierdzającego wykształcenie,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach (eżeli kandydat

posiada),



6) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy: świadectwa pracy,

zaświadczęnie o zatrudnieniu fieżeli kandydat posiada),

7) kserokopia książeczki wojskowej z potwierdzęnięm uregulowanego stosunku do

służby wojskowej lub zaświadczenie z WKU,
8) kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

polskim,
9) opinie, referencje (eżeli kandydat posiada),

10) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni

praw publicznych,
ltr) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym rłyrokiem sądu za

ścigane z oskarżenia publicznego i Lrmyślnie popełnione przestępstwo lub

przestępstwo skarbowe,

12) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na

stanowisku straznika miej skiego.

Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Nysie i w Komórcę Kadr Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Nysie ul. Kolejowa 15.

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

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

Zatrudnienie kandydata wyłonionego w drodze naboru nastąpi w ramach umowy o pracę na

czas określony nie dłlższy niż I2 miesięcy. W łm okresie osoba zatrudniona po raz pierwszy

na stanowisku strażnika miejskiego odbyłva szkolenie podstawowe. Po ukończeniu

z wynikiem poątywnym szkolenia podstawowego. aplikant zostanie zatrudniony na czas

określony nie dłuższy niż3lata albo na czas nieokreślony"

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem ,,DoĘczy naboru na stanowisko
aplikanta w Straży Miejskiej " naleĘ składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Nysie ul" Kolejowa 15 pok. 102 w terminie do dnia 7 lipca 2015r. do godz" 1500.

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

rozpatrywane"

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nysie przy ul. Kolejowej 15.

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

Wyrażam zgodę ną przetwarzanie moich danych osobowych zawarĘch w ofercie dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu relcrutacji zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997r.

oochronie danych osobovych (Dz. U. z 2002r. Nr lll,poz, 926 ze zm,) oraz ustawq zdnia
2l listopada 200Br. o pracownikach samorzqdowych ( Dz. U. z 20]4r., poz. I202).
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