
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STAFIOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Nysy

ogłasza otwarĘ i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - urzędnicze

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

podinspektor

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

( Komórka Geodezji i Obrotu Nieruchomościami)

nazwa stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwopolskie,
2) wyksźałcenie wyższe,' 3) pełna zdołnośó do cąmności prawnych i korzystańę zpełni praw publicznych,

4) brak skazania prawomocnym wyiokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskańeńapublicznego lub umyślne przestępstwo skańowe,
5) nięoszlakowanaopinia.

2. Wymagania dodatkowe ponvalające na opĘmalne wykonywanie zadań na stanowisku:

1) predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, nienaganne zachowanie, dobra
orgańzacja ptacy, chęó do nabywania wiedzy, sumiennośó, komunikatywnośó, umiejętnośó
pracy w zespole,

2) umiejętności zawodowe:
a) zrrajomość przepisów: ustawy o gospodarce nieruchomościami i jej przepisów

wykonawczych, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzneo Kodeksu postępowania
administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji pńlicznej oraz ustawy
o ochronie danych osobowych,

b) znajomość ustawy o sarlorządzie gminrrym, ustawy o pracownikach samorządowych
oraz struktur administracji publicznej,

c) umiejętnośó stosowania w praktyce prawa zWżą wymienionychdziedzin,
d) biegła obsługa komputera ivządzeń biurowych.

3. Zakres łrykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie spraw związanych z dzieńawą mięnia komunalnego na teręnie miasta oraz
kontrole terenowe dotyczące nieruchomości oddanych w dzieżawę,

2) przeprowadzanie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji dotyczących podziŃu
nieruchomości,

3) przeprowadzańe postępowań i przygotowywanie projektów decyzji dotyczącyc,h
r ozgr ańczenia nieruchomo ś ci,

4) wykonywanie innych zadańdotyczącychgeodezji i kartografii wynikających z obowiązujących
przepisów prawa,



5) prowadzenie ewidencji i tworzenie wykazu gminnego zasobu nieruchomości,

6i bi"zą""dokonywani e zrruatw zakresie wieczystego użytkowania gruntu,

7) obsługa Podsystemu Gospodarowania Mieniem (wprowadzani e i aknnlizaĄa danycĘ,

8) sprawozdawczośó statystyczna,
9) obsfuga aplikacji GEO-INFO 6 i.Net.

3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) w;posażenie stanowiska pracy: biurko, komputer, drŃarka, telefon,

3) ftzycznewarunki pracy: praca koncep cyjnazobsługą komputera wymagająca sprawności obu

rąki wymus zonejpozycjr siedzącej, pokój biurowyogrzewanyi oświetlony, obsługakomputera

powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, budynek jest dostosowany do potrzeb osób

niepełnosprawnych (wejście główne posiada podjazd, winda),

4) uciążliwośc i ftzyczne występujące w miejscu wykonylvania cz5mności zawodowych:

wykonywani" pru"y w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciążenie kręgosfupa oraz

statyczne obciążenie mięśni tułowia.

4. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającl,rn datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaŹnik zatrudnienia

osób nięełnosprarvnych w lJrzędzieMiejskim w Nysie w rozumieniu przePisów o rehabilitacji

zawodowej i społecanej orazzatrudńaniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 60ń"

5. Wymagane dokumenĘ:

a) list motywacyjny,

b) życiorys cu:riculum vitae z informacjami o wykształceniu i oPisem

dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

c) kwestionariusz osobowy wedfug wzoru dostępnego na stronie intemetowej Urzędu

Miejskiego w Nysie lub w Biurze KadrUrzędu Miejskiego w Nysie,

d) kserokopie świadectw pracy, zaświadczęńe o zatrudnieniu w ramach umowY

o pracę w celu ustalenia wymaganego stażu pracy ( jeżelikandYdat takie Posiada),

e) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższyc}l,

0 kserokopie zaświadczęh oukończonych kursach i szkoleniach (1eżelri kandYdat

takie posiada),

g) opinie, referencje (1eże|ikandydat takie posiada),

h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z Pełni Praw

publicznych,
i) oświadczenię o niekaraLno ści za przestępstwo popełnione umYŚlnie, Ścigane

z oskarżenia pŃlicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*

* w przypadku osoby niepehrosprawnej, która zamięrza skorzystać z uprawnienia wynikającego

z art. l3austawy z dnia 2| listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. IJ . z 2016r, Poz, 902

zezm,)

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 wzędńcze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest

opublikowany w BIP na stronie internetowej www.nysa.pl.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem,,DoĘcry naboru na stanowisko
podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościamio) naleĘ składać

osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 pok. 102 w terminie do

dńa29listopada 2017r. do godz. 1500.

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

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie intemetowej Biuletynu Informacji

Publicznej oraz tńIicy informacyjn ej w Urzędzie Miej skim w Nysie pruy ul. Kolejowej 1 5.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy i CurriculumVitae, powirrnybyć
opatrzone klauzulą i podpisem:

,,Wyrńamzgodę naprzetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dńa 29 sierpnia I997r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 20I4r., poz. II82 ze zm.) oraz ustawą z dńa
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z2016r.,poz.902 ze zm.)".

Data publika cli .!?.: .tI.20I7r.


