
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Nysy

ogłasza otwarĘ i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy

kierownic ze arzędnicze

w Centrum Integracji Społecznej w Nysie

z siedzibą w Nysie przy ul. Poznańska 3

kierownik

nazwa stanowiska pracy

1. \ilymagania niezbędne:

1) obywaielstwopolskie,

2) wyksźałceniewyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym o kierunku: ekonomia, zarządzanie, administracja, inrre
pokrewne dające gwarancję należlego zaruądzania Cerrtrum Integracji
Społeczrej lub wyksźałcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia
w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i ukończone studia
podyplomowe w zakresie ekonomii, zarządzania, administracji lub inne pokrewne
daj ące gwarancj ę należrytego zarządzańa Centrum Integracj i Społecznej,

3) staż pracy: co najmniej 5 letni stuż pracy na stanowisku kierownicrym lub
wykonywanie przęz co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze
zgodnym z wymaganiami na stanowisku, którego dotyczy niniejszy nabór,

4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie zpdni praw publicznych,

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe w tym brak
prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi
gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, wiarygodności dokumentów Lub za przestępstwo karne skańowe,

6) nieposzlakowanaopinia.

2. Wymaganiadodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe: poza urzędem przry wykonywaniu podobnych
cąmności, preferowane posiadanie doświadczęńa co najmniej 3 letniego
w jednostkach administracji publicznej,



2) umiejętności zawodowę: umiejętność orgańzacji pracy i kierowania zespołem,
samodzielnośó i kreatywnośó, odpowiedzialność, rzetelnośó, dokładność,
tęrminowośó orazbardzo dobra znajomośó praktycznęgo zastosowania przepisów
pomocy społeczrej, prawa, ekonomii i biznesu,

3) predyspozycje osobowościowe: zdolności orgańzacyjne, odpowiedzialnośó,
zaangńowartie, komunikatywność, dobra organizaĄa pracy, zdolność do pracy
w warunkach stresu, umiejętność wspóĘracy i umiejętności pozwalające na
szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, zdolności
mediacyjne.

3. Zakres rvykonywanych zadań na stanowisku:

1) ponoszenie odpowiedzialności za całoksźah działalności Centrum,
w szczególności za wyniki pracy Centrum,

2) sprawowanie nadzoru nad ręalizacją zadań merytorycznych Centrum oraz
koordynowanie pracy wszystkich stanowisk pracy,

3) ustalanie i realizacjaplanów działalności Centrum,
4) zapewnienie warunków orgańzacyjnych dla sprawnego funkcjonowania

Centrum,
5) reprezentowanie Centrum na zewnątrz,
6) określenie zadań i poziomu kompetencji wszystkich pracowników Centrum,
7) określenie zasad wykonywania zadń oraz form i metod pracy poszczególnych

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

limitu posiadanych środków, zgodnie z zasadami finansowania właściwymi dla
danej jednostki,

I0)przyznawaniu nagród oraz wymierzańu kar porządkowych zgodnie z Kodeksem
pracy, regulaminem i instrŃcjami Centrum,

ll)współdziałanie z organam| instlucjami i orgańzaĄami w podejmowaniu
przedsięwzięó zmterzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu
reintegracji zawodowej i społeczrej,

12) przyjmowanie uczestników reintegracji zawodowej i społecznej po podpisaniu
z nimi indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego,

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

14) zapewńenie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pfacy,
lS)zapewnienie odpowiedniego wyposażenia Centrum w sprzęt i urządzeńa

niezbędne do właściwej realizacji procesu reintegracji zawodowej i społecznej,
16)zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego infrastruktury technicznej

Centrum tj. terminowych przeglądów, konserwacji, remontów i modemizacji,
l7)ustalanie zasad gospodarki finansowej i materialnej Centrum, w oparciu

o obowiązujące przepisy,
l8)dysponowanie środkami określonymi w budżecie Centrum oraz ponoszenie

odpowiedzialności za prawidŁowe ich wykorzystanie,
1 9) ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie,
Z})należryte i terminowe załatwianie spraw,
żI) realizowanie irrrrych zadań wyńkających z potrzeb Centrum,
22) wspóĘraca z inrrymt instylucjami i jednostkami organizacyjn5rmi,
23) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz

organizacj ami p o zarządowymi,
24) składanie stosownych sprawozdań z działalności Centrum,



2l)przygotowywanie i składanię niezbędnych informacji dotyczących
funkcj onowania Centrum i efektów prowadzonej działalności.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca w pełnym wymiarzę czaslpracy,
2) miejsce pracy: budynek piętrowy, konieczrrośó poruszania się po kondygnacjach

budynku,
3) praca zvliązana z kontaktami zuczestnikami Centrum,
4) praca z obsługą komputera wymagająca sprawności obu rąk i wymuszonej

porycji siedzącej,
5) pokój biurowy og&ewany i oświetlony,
6) obsfuga komputera powyżej połowy dobowego wymiaru czasnpracy,
7) uciążliwości ftzyczne występujące w miejscu wykonywania czynności

zawodowych: wykonywanie pracy w wymuszonĄ pozyĄi siedzącej powoduje
obciążenie Ęęgosłupa oraz statyczne obciązenie mięśni tułowia, pracownik jest
narażony na syndrom Sicca.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzEącym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik
zatrudnienia gsób niepełnosprawnych w Centrum Integracji Społecznej w Nysie
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, nie przekroczył 6Yo.

6. Wymagane dokumenĘ:

1) list motywacyjny,
2) życiorys - curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem

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

Urzędu Miejskiego w Nysie lub w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie,
4) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeńe o zatrudnieniu, w prąrpadku

prowadzenia działalności gospodarczej - poświadczenie zgodności kopii
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dokonane
przęz or gan administracj i samorządowej,

6) opinie, referencje,

7) oświadczenie o pełnej zdolności do c4mności prawnych i korzystaniu z pełni
praw publicznych,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocn)rm wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżęnia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe w tym prawomocnym skazaniem za przestępstwa

przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji
państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub
za przestępstwo kame skarbowe,

9) koncepcja prowadzenia sarnorządowego zaHadu budżetowego pod nazwą
Centrum brtegracji Społecznej w Nysie.



DrŃ kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Nysie i w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędńcze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest
opublikowany w BIP na stronie internetowej www.nysa.pl.

Nabór dotycry zatrudnięnia w pełnym wyritarze czasu pracy, Umowa o pracę na Qzas

nieokreślony będzie poprzedzota umowami na czas określony, w tym na Qzas określony
do 6 miesięcy i obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem ,,DoĘcry naboru na
stanowisko kierownika Centrum Integracji Społecznej w Nysie" naleĘ składaó
w seketariacie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 pok. l02 w terminie do dnia
23 lrwietnia 2018r. do godz. 1500,

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

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie intemetowej Biuletynu
Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nysie przy
ul. Kolejowej 15.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy i Curriculum Vitae,
powinny być ofatrzone klauzulą i podpisem:

,,Wyrużam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla
potrzeh niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dńa
29 sierpnia I997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 20I5r., poz. 2135, ze zm)
oraz ustawą z dńa 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z ż016r,
poz.902, ze zm.)".

Data publika "ii !ł.kwietnia 2018r,


