
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STA|IOWISKO 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

podinspektot - Urząd Stanu Cywilnego

nazwa stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne;

1) obywatelstwo polskie,
2) wyksźałceniewyższe o kieruŃu - administracja publiczna,
3) pełna zdolnośó do czynności prawnych i korrystanie zpełnipraw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia.

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

1) predyspoąycje osobowościowę: wysoka kultura osobista, uprzejmośó, Ęczliwośó,
komunikatywnośó, starannośó, uczciwośó,

2) umiejętności zawodowe: znajomośó przepisów prawa w zakresie ustawy o aktach stanu
cywilnego, kodęksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego, kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1 ) organizacja stanowiska pracy,
a) opracowanie własnych planów ptacy,
b) bieżące śledzenie i zapozna,wanie się z przepisarti prawa oraz ich odpowiednie

stosowanie,
c) bieżące czuwanie nad realizacją zadań wynikaj ących z zakresu czynności,
d) okresowe przeglądanie prowadzonych spraw w celu wychwycenia ewentualnych

zaległości,
e) kompletowanie, przechowywanie i przekazyvvanie do archiwum zakładowego akt

i dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

0 przygotowywanie iprzekarywanie akt do archiwum,
g) właściwa obsługa izabezpieczenie dostępu danych objętych §ystęmem komputerowym,

2) Wykonywanie czynności z zakresu stanu cywilnego:
a) wprowadzanie do programu PB USC zupełnych aktów urodzeńo małżeństw, zgonów,
b) migrowanie zupeĘch aktów z PB USC do programu ŹRÓOł,O,
c) wnioskowanie do innych USC o migrację aktów urodzeń, małżeństw, zgonów w celu

dokonania dalszych czynności zzakesu stanu cywilnego,



d) przyjmowanie wniosków o wydanie odpisów z Ęestrów stanu cywilnego,
e) uczestniczenię przy organizacji uroc4lstości zawarcia nviązku ńułZ.nrn.go oraz
jubileusą, za dfugoletnie pożycie małżeńskie,
f) Pobieranie oPłat skarbowych za dokonane czynności z zakresu stanu cywilnego,
g) odbieranie z kancelarii Urzędu Miejskiego korespondencji skierowan"j ao u§c,
h) sporządzanie metryk sprawy z zahesu cąrnności materialno-technicznych.

4, Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
ż) wyposażenie stanowiska pracy: biurko, komputer, drukarka, telefon,
3) fizYczne warunki pracy: praoa z obsługą komputera wymagĄąca sprawności obu rąk

i wYmuszonej Pozycji siedzącej, pokój biurowy ogfzewany i oświetlony, obsługa komputera
powyżej połowy dobowego wymiaru cza§u pracy,

4) uciążliwoŚci firyczne występujące w miejscu wykonywania crynności zawodowych:
wYkonYwanie Pracy w wymuszonej porycji siedzącej powoduje obciążenie kręgosfupa oraz
statyczne obciążenie mięśni tułowia.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu Poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia
osób niePełnosprawnych w TJrzędzie Miejskim w Nysie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i sPołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroc zył 6%.

6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) zYciorys curriculum vitae z informacjami o wyksżałceniu i opisem

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

Miejskiego w Nysie lub Komórce Kadr w Wydziale Administracyjnym Urzędu
Miejskiego w Nysie,

d) kserokoPie świadectw pracy, zaświadczenię o zatrudnieniu w ramach umowy
o pracę (eżeli kandydat takie posiada),

e) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
D kserokopie zaŚwiadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach (eżeli kandydat

takie posiada),
g) opinie, referencje Qeżeli kandydat takie posiada),
h) oŚwiadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

publicznych,
i) oŚwiadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarboweo
j) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawnośó*

* w PrzYPadku osoby niepelnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia rvynikającego
zart.l3a ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (DzI]. z21t4r.
poz.1202 ze zm.)



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

Regulamin naboru na wolne stanowiska utzędnicze w T)rzędzie Miejskim w Nysie jest
opublikowany w BIP na stronie internetowej www.nysa.pl.

Zatrudnienie nastąpi w ramach umowy o pracę na czas określony lub na czas nie określony.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem ,rDoĘczy naboru na stanowisko
Podinspektora w USC" naleĘ składaó osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nysie
ul. Kolejowa 15 pok. I02w terminie do dnia 15lutego 2016r. do godz. 1630.

Apiikacje, które wpĘną do urzędu po rvyżej okreśIonym terminie nie będą rozpatrywane.

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

WYmagane dokumenty aplikacyjne: lnvestionariusz osobowy i Curriculum Vitae,
powinny być 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 1997r. o ochronie danych osobowych @z. U. z 2Dl4r.rpoz.1182) oraz ustawą
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 20|4r,, poz,!202 ze
Zm.).
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