
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Nysy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - kierownicze
urzędnicze

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

sekretarz Miasta

nazwa stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:

1) obyrvatelstwo polskie

ż) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyś|ne przestępstwo skarbowe,

4) wyksźałcenie wższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyzszym,

5) staż pracy: co najmniej cźeroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym
wjednostkach, o których mowa w ań. 2 ustawy z dnia 2l listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz, U. z ż0l4r., poz, 1202) , w tym co najmniej
dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędni crym w tych jednostkach,

lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach,

o których mowa w art. ż wyżej wymienionej ustawy, oraz co najmniej dwuletni staz
pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora
finansów publicznych.

6) nieposzlakowanaopinia,

7) sekretarz nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich.

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

1 ) preferowane kierunki ukończonych studiów: zaruądzanie, administracj a,

2) umiejętności zawodowe: mile widziana znajomość języka angielskiego, lub
niemieckiego. Doświadczenie w zarządzaniu ńożoną organizacją np, w korporacji.
Znajomośó zagadnień związanych z zakresem zadań na stanowisku,
aw szczególności zzakresuorganizacji pracy urzędu,realizacji polityki zarządzania
zasobami ludzkimi. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym,

o pracownikach samorządowych, o finansach publiczrych, dostępie do informacji



publicznej, kodeksu postępowania administracyjnego. Doświadczenie we wdrażaniu
profesjonalnych standardów obsługi klienta oraz dbałość o ich przestrzeganie.

3) predyspozycje osobowościowe: umiejętnośó organizacji pracy i podejmowania
decyzji, umiejętnośó zarządzania zespołem pracowników, odpowiedzialnośó,
komunikałwnośó, dyspozycyj nośó, rzetelność, odporność na stres.

4) znajomośó obsługi komputera,

3, Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

l) prowadzenie spraw Gminy w zakresie powierzonymprzez Burmistrza,
2) koordynacja pracy Urzędu Miejskiego w Nysie i realizacja polityki osobowej

w zakresie ustalonym przez Blrmistrza,
3) nadzór nad opracowywaniem projektów oraz zmian Statutu Gminy Nysa, regulaminu

organizacyjnego urzędu,
4) nadzór nad organizacją pracy wydziałów pod względem techniczno-organizacyjnym

i zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania,
5) r ozstrzy ganie sporów kompetencyjnych między wy działami,
6) dokonywanie podziału korespondencji wpływającej do urzędu według kompetencji,
7) sprawowanię nadzoru nad terminowością prrygotowania odpowiedzi na interpelacje

radnych,
8) koordynacja przygotowania i realizacja imprez staĘch i okolicznościowych

organizowany ch przez urząd,
9) administrowanie funduszem socjalnym urzędu,
l0) zapewnienie właściwego i terminowego przygotowania materiałów będących

przedmiotem posiedzeń Rady Miejskiej ijej komisji stĄch,
1l) organizowanie wspóĘracy z jednostkami pomocniczymi Gminy,
12) koordynowanie sposobem rozpatr},wania skarg i wniosków oraz przygotowywania ich

okresowej analizy,
13) zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów uchwałodawczych w urzędzie,
14) czuwanie nad prawidłową obsfugą mieszkańców w indywidualnych sprawach

z zakr ęsu admini stracj i publicznej oraz terminowym załatwianiem spraw,
15) v,ryznaczanie wydziafu wiodącego ptzy udzielaniu odpowiedzi doĘczących spraw

kilku wydziałów,
16) koordynacja pracy wydziałów w ramach funkcjonowania Zintegrowanego Systemu

Informatycznego,
l7\ nadzorowanie wykonywania zadań: Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego,

Biura Informatyki, Urzędu Stanu Cywilnego,
18) odpowiedzialnośó za przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie

objętym powierzonym zakresem obowiązków.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) wyposazenie stanowiska pracy: biurko, zestaw komputerowy z oprogramowaniem,

drukarka, telefon,
3) ftzyczne warunki pracy: praca koncepcyjna z obsługą komputera wymagająca

sprawności obu rąk i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany
i oświetlony, obsługa komputera,

4) uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych:
wykonywanie pracy w wymuszonej porycji siedzącej powoduje obciążenie
kręgosłupa oraz staĘczne obciążenie mięśni tułowia.



5.

6.

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 rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie
przekroczył 6%o.

Wymagane dokumenĘ:

l) list motywacyjny,
ż) życiorys - Curriculum Yitae z informacjami o wykształceniu i opisem

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

Urzędu Miejskiego w Nysie lub Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie,
4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach umowy

o pracę,
5) kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie,
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
7) opinie, referencje,
8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni

praw publicznych,
9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) koncepcja prowadzeniazadań sekretarza w zakresie podanym w pkt. 3 ogłoszenia,

Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Nysie i w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa l5.

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 okesie na czas
nieokreślony.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem,,Dotycry naboru na stanowisko
Sekretarza Miasta" naleĘ składaó osobiście^wsekretariacię Urzędu Miejskiego wNysie
ul. Kolejowa 15 pok. lIżwterminie do dnia .?,.ht"go2015r. do godz. 160b.

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

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronię internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej oraztablicy informacyjnejwUrzędzieMiejskimwNysie przyul. Kolejowej 15.

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

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawarĘch w ofercie dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia l997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z20l4r. poz. 1182) oraz ustawą
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. zZDt4r.rpoz.lż02).


