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OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Nysy

ogłasŻa otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - urzędnicze

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

podinspektor _ Wydział Kultury, Sportu, TurysĘki i Ochrony Zabytków

nazwa stanowiska pracy

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub

innego pństwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub

przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na

terytorium Rzecąpospolitej Polskiej,
2) wykształceniewyższeo kierunku: administracjapubliczna, zarządzanie, prawo, finanse

publiczne, kultura lub kulturoznawstwo
3) pełna zdolnośó do czynności prawnych i korzystanie zpełni praw publiczrtych,

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo Ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe pozrvalające na opĘmalne wykonywanie zadań na stanowisku:
1) predyspozycje osobowościowe:

komunikatywnośó, dyspozycyjnośó w nominalnym czasię pracy jak i poza nim,

odpowiedzialność, kreatywnośó, zdolnośó analitycznego myślenia, pisemnego

formułowania myśli, opinii i wniosków, samodzielność, umiejętnośó pracy w zespole,

umiejętnośó pracy pod presją czasu (nabory wniosków), wysoka kultura osobista,

2) umiejętności zawodowe:

znajomośó zagadńeń związanych z organizacją imprez kulturalnych,

z funkcjonowaniem samorządowych jednostek kultury, z realizacją zadań

wynrkających z ustawy o działaLności pożytku publicznego i o wolontńacie,
zrrajomośó j ęzykaobcego w stopniu komunikatywnym: angielskiego, niemieckiego lub

czeskiego,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożlku publicznego

i o wolontariacie,
2) opracowywanie matęriałów do strategii Gminy w zakresię kultury,

3) współdziałanie z instytucjami kultury, społecznym ruchem kulturalnym oraz

stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania kultury,

4) pomoc merytorycanaw orgańzacji orazldział w imprezach kulturalnych organizowanYch

na terenię gmlny przez instytucje kultury, stowarzyszenia i inne placówki oŚwiatowo -
kulturalne,

5) czynności związane z tworzeńem, łączeniem 1Ń podziałem oraz likwidacją gminrrYch

instytucji kultury,



6) opiniowanie projektów statutów gmirrrrych instytucji kultury,
7) prowadzenie rejestrów gminnych instytucji kultury, w tym w postaci elektronicznej,
8) prowadzenie oddzielnie dlakażdej instytucji kultu.y elektronicznej księgi rejestrowej,
9) dokonywanię zmian wpisów w rejestrze instfiucji kultury z urzędu albo na wniosek

dyrektora instytucji kultury lub osoby przezńego upoważnionej,
10) wydawanie wypisów z rejestrów gmirrnych instytucji kultury,
11) przeprowadzańę procePury naboru na stanowisko dyrektora instytucji kultury,
12) nadzór merytoryczny nad gmirrnymi instytucjami kultury:

a) NyskimDomemKultury,
b) Miejską i Gminną Biblioteką Publiczrą w Nysie wraz z filiami,

13) przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu imprez artyśycznych lub rozrywkowych
odbywających się poza stałą siedzibą lub w sposób objazdowy,

1 4) wydawa nie zęzw oIeń na przepr ow adzanie impr ez masowych o charak erze kulturalnym,
15) opracowywanie "Kalendarza imprez kulturalnych" ,

16) obsługa Rady Kultury.

4. Informacja o waruni<ach pracy na stanowisku:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) wyposazenie stanowiska pracy: biurko, komputero drŃarką telefon,
3) ftzyczne warunki pracy: praca z obsługą komputera wymagająca sprawności obu rąk

i wymuszonej pozycji siedzącej, pokó.j biurowy ogrzewany i oświetlony, obsługa komputera
powyzej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, budynek jest dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych (wej ście główne posiada podjazd, winda),

4) uciążliwości ftzyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych:
wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciążenie kręgosłupa oraz
statyczne obciążenie mięśni tułowia.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszeniawskaźnlkzatrudnięnia
osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Nysie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6Yo.

6" Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem

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

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

o pracę ( jeżeli kandydat takie posiada),

5) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
6) kserokopie zaświadczęń o ukończonych kursach i szkolęniach (eżeli kandydat

takie posiada),

7) opinie, referencje (eżeli kandydat takie posiada),

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

publicznych,
9) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu
p otwi erdzaj ącą znaj omo śó j ęryka pol skiego :



. certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin
zjęzyka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansołvanym,
wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka
Polskiego jako Obcego,

. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych
w języku polskim,

. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,

. świadectwq nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłvmacza
przysię głego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

1 1 ) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawnośó*

* w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamięrza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. I3a ustawy

z dnia2l listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz, U. z2018r. poz. 1260, ze zm.)

Formularz kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie intemetowej Urzędu Miejskiego
w Nysie i w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15. Regulamin naboru na
wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miej skim w Nysie j est opublikowany w BIP na stronie

intemetowej www.ny§a.pl - zakJadka,, Praca w Urzędzie",

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem ,,DoĘczy naboru na stanowisko
podinspektora w \ilydziale Kultury, Spońu, Turystyki i Ochrony Zabytków" naleĘ
składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 pok. 100 w
terminie do dnia 5 listopada 2018r. 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.

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w rozumięniu
przepisów art.16 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
( Dz.U. z 20I8r, poz. 1260, ze zm,) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której
mowa w ań. 19 wymienionej ustawy.

Zatrudńęńe nastąpi w ramach umowy o pracę, Dwie pierwszę umowy na czas określony, a po
tym okresie naczas nieokreślony.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzeńaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z27 kwiętrtta20l6r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
9 5 l 46 lWE (RODO), informuj emy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TJrząd Miejski w Nysie
z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail:
nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowanaprzęzBurmistrza Nysy;

2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres
korespondencyjny: ul. Kolejowa 15,48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.p1;

3) przetwarzatie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywaó na podstawie
art. 6 ust. 1 lit b) oraz c) unijnego rozporządzenia RODO w związlłl
z procesem rekrutacji tj. naboru na wolne stanowisko urzędńczeo nawiązańem stosunku
pracy i spełnieniem obowiązków z tym związanych ciążącychna pracodawcy;

jeżeli w dokumentach poda Pan/Pani dane, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO konieczna
będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która możę zostaó odwołana
w dowolnym czasie;



4)

5)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przęz czas okręślony w przepisach prawa;

przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich
sprostowania, ograniczeńa ich przetwarzańa, do przenoszenia danych oraz wniesienia
sprzeciwu wob ec ich przetw arzania;

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana
zdańem, przetwarzańe danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO.;

podanie przezPani{Patadanych osobowychjest wymogiemustawow)rm oraz warunkiem
zawarciarrmowy;

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie
odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;

Pani/Pana dane osobowe nię będą przetwarzanę w sposób zaltomatyzowany i nie będą
profilowane".
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