
OGŁOSZE|{IE O NABORZE NA STA|{OWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Nysy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy

kie rown ic ze urzędnicze

w Centrum Integracji Społecznej w Nysie z siedzibą w Nysie
przy ul. Kościuszki 3

kierownik

nazwa stanowiska pracy

1. Wymaganianiezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie vłyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym o kierunku: ękonomia, zarządzanie, administracja,
pomoc społeczna, psychologia, socjologia, prawo, pedagogika lub inne dające
gwarancję naleĄrtego zarządzania Centrum Integracj i Społecznej,

3) staż pracy: co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub
wykonywanie przez co najmniej 5 lat dziŃalności gospodarczej o charakterze
zgodnym zwymaganiami na stanowisku, którego doĘczy niniejszy nabór,

4) pełna zdolnośó do czynności prawnych i korąrstanie zpełni praw publicznych,

brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

1) preferowane co najmniej 3 letnie doświadczenie w jednostkach administracji
publiczrrej,

ż) urniejętności zawodowe: umiejętnośc organizacji pracy i kierowania zespołem,
samodzielność i kreatywnośó, odpowiedzialność, rzetelnośó, dokładność,
terminowość orazbatdzo dobra znajomośó praktycznego zastosowania przepisów
pomocy społecznej, prawa, ekonomii i biznesu,

3) predyspozycje osobowościowe: zdolności organizacyjne, odpowiedzialnośó,
zaangażowanie, komunikafinośó, dobra organizacja pracy, zdolnośó do pracy
w warunkach stresu, umiejętnośó wspóĘracy i umiejętności pozwalającę na
szybkie reagowanie w s5,tuacjach kryzysowych i konfliktowych, zdolności
mediacyjne.

5)

6)



3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) ponoszenie odpowiedzialności za cŃoksńŃ dziŃalności Centrum, w szczególności za
wyniki pracy Centrum,

2) sprawowanię nadzoru nad realizacją zadań merytorycznych Centrum oraz koordynowanie
pracy wszystkich stanowisk pracy,

3) ustalanie i realizację planów działalności Centrum,
4) zapewnienie warunkow organizacyjnych dla sprawnego funkcjonowania Centrum,
5) reprezentowanie Cęntrum na zewnąttz,
6) określenie zadań i poziomu kompetencji wszystkich pracowników centrum,
7) określenie zasad wykonyrvania zadań oraz form i metod pracy poszczególnych

pracowników Centrum,
8) prowadzenie prawidłowej polityki kadrowej i doskonalenie kadr,
9) zatrudnianie, zwalnianię i wynagradzanie pracowników Centrum, w ramach limitu

posiadanych Środków, zgodnie z zasadami finansowania właściwymi dla danej jednostki,
l})Przyznawaniu nagród orazwymierzaniu kar porządkowych zgodnie z Kodeksem praęy,

regulaminem i instrukcjami Centrum,
11) współdziałanie z organami, insĘĄucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć

zmierzających do pełnej realizacji zadań vrrynikających z procesu reintegracji zawodowej
i społecznej,

I2)przyjmowanie uczestników reintegracji zawodowej i społecznej po podpisaniu z nimi
indywidualnęgo programu zatrudnienia socjalnego,

13) zaprzestanie realizacji programów z uczestnikami reintegracji zawodowej
i społecznej,

74) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
15)zapewnienie odpowiedniego wyposazenia Centrum w sprzęt i urządzenia niezbędne do

właściwej realizacji procesu reintegracji zawodowej i społecznej,
l6)zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego infrastruktury technicznej Centrum tj.

terminowych przeglądów, konserwacj i, remontów i modern izacji,
17) ustalanie zasad gospodarki finansowej i materialnej Centrum, w oparciu

o obowiązujące przepisy,
l8) dysponowanie środkami okeślonymi w budzecie Centrum oraz ponoszenie

odpowiedzialno ści za pr awidłowe ich wykorzystanie,
1 9) ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie,
20)należlĄe i terminowe zŃatrl,ianie spraw,
2l) realizowanie innych zadań wynikaj ących z potrzeb Centrum,
22) współpr aca z innymi ins§rtucj ami i j edno stka mi or ganizacyj nymi,
23) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami

pozarządowymi,

24) składanie stosownych sprawozdań z dziaŁa|ności Centrum,
ż5)przygotowyrvanie i składanie niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania

Centrum i efektów prowadzonej działalności.

4, Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,



ż) miejsce pracy: budynek piętrowy, koniecznośó poruszania się po kondygnacjach
budynku, praca związana z kontaktami z lczęstnikami Centrum,

3) praaaprzy komputerze i innych utządzeniach biurowych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepelnosprawnych:
samorządowy zal<ład budżetowy jest tworzony z dniem 1.01.2016r, (Uchwała
NrVII/75/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia ż0I5r, w sprawie utworzenia
samorządowego za|<ładu budzetowego pod nazwą ,,Centrum Integracji Społecznej
w Nysie").

6. Wymagane dokumenĘ:

1) list motywacyjny,
2) zyciorys - curriculum vitaę z informacjami o wykształceniu i opisem

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

Urzędu Miejskiego w Nysie lub Komórce Kadr Wydziafu Administracyjno-

Orgu^ńzacyjnego Urzędu Miejskiego w Nysie,
4) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku

prowadzenia działalności gospodarczej - poświadczenie zgodności kopii
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dokonane

przez organ administracj i samorządowej,

6) opinie, referencje,

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

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżęnia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,

9) koncepcja prowadzenia samorządowego zakŁadl budżetowego pod nazwą

Centrum Integracji Społecznej w Nysie.

Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu

Miejskiego wNysie i w Komórce Kadr Wydziafu Adminishacyjno-Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

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

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

Nabór dotyczy zatrudnięnia w pełnym wymiarze czasu praay, umowa na Qzas

nieokreślony jest poprzędzana umową Ia czas określony do 6 miesięcy i obowiązkięm

odbycia służby prąl gotow avł czej.

Wymagane dokumenĘ aplikacyjne w kopercie z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na

stanowisko kierownika Centrum Integracji Społecznej w Nysieo' naleĘ składać

w sekrętariacie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 pok. 102 w tęrminie do dnia

19.11.2015r. do godz. 1530 .

Aplikacje, które wpĘną do urzędu po v,ryżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.



Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim wNysie przy

ul. Kolejowej 15.

Wymagane dokumenĘ aplikacyjne: lrwestionariusz osobowy i Curriculum Vitaeo
powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę naprzetwarzanie moich danych osobowTch zawarĘch w ofercie dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia l997r, o ochronie danych osobowych (D". U. z 2014r.o poz. tl82) oraz
ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r.
poz. IżOż).

Data publikacji: 9.1 1. ż0l5r.


