
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Nysy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy -arzędnicze

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

podinspektor

Wydział §praw Obywatelskich

Komórka Ewidencji Ludności

nazwa stanowiska pracy

1. \ilymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształceniewyższe o kierunku: administracja, prawo, ekonomia, politologia,' 3) pełna zdotnośó do czynności prawnych i korzystanie zpełni praw publicznych,

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigarre

z oskaźęńapublicznego lub umyśLne przestępstwo skańowe,
5) nieposzlakowana opinia,

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

1) predyspozycje osobowościowe: obowiązkowośó, dokładność, komunikatywnośó,

dobra organizacja pracy, umiejętnośó radzeńa sobie w sytuacjach konfliktowych,

odpowiedzialnośó,

2) umiejętności zawodowe:
znajomośó przepisów ustawy o ewidencji ludności, kodeksu postępowania

administracyjnego, kodeksu wyborczego, Statutu Gminy Nysa, Regulaminu

Orgańzacyjnego Urzędu Miejskiego w Nysie, znajomośó obsługi komputera.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie postępowań administracyjnychorazprzygotowywanie projektów decyzji

w sprawach zameldowania i wymeldowania,
2) realizaqa zadńwynikających z przepisów o zgromadzeniach pńlicznych,
3) sporządzaŃe statystyk dla potrzeb różnych jednostek,

4) wyjaśnianie rozbieżności danych osobowych pomiędzy lokalną bazą, a bazą PESEL,
uzupełnianie danych archiwalnych,

5) gospodarowanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na zadańa będące

w kompetencj i wy działu,

6) aktualizacja strony BIP w zakresie swoich obowiązków shrzbowych,



7) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz sprawozda,wczośó w tym

zakresie.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) wyposżenie stanowiska pracy: sprzęt informatyczny - stanowisko komputerowę wraz

z wządzeńalń peryferyjnymi, oprogramowanie systemowe, biurowe, pomocnicze, telefon,

3) ftzyczne warunki pracy: praca z obsługą komputera wymagająca sprawności obu rąk

i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany i oświetlony, obsługa komputera

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

niepełnosprawnych (wejście główne posiada poĄazd,winda), praca w terenie,

4) uciążliwoścl, ftryczne występujące w miejscu wykonywania cąmności zawodowych:

wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciązenie kręgosłupa oraz

statyczne obciążenie mięśni tułowia.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedLającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia

osób niepeŁrosprawnych w lJnędzieMiejskim w Nysie w rozumieniu przepisów o rehńilitacji
zawodowej i społeczrej orazzatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekoczył 60ń.

6. Wymagane dokumenĘ:

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 1Ń w Biurze KadrUrzędu Miejskiego w Nysie,
4) kserokopie świadectw pracy, zaświadczeńe o zatrudnieniu w ramach umowy

o pracę w celu ustalenia wymaganego stazu pracy Qeżeli kandydat takie posiada),

5) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
6) kserokopie zaświadczeń oukończonych kursach i szkoleniach Qeżeli kandydat

takie posiada),

7) opinie, referencje fieżeli kandydat takie posiada),

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

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

z oskarżenia publicznego 1ń umyślne przestępstwo skańowe,
1 0) kserokopia dokumentu potwierdzaj ącego niepełnosprawnośó *

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

z art. l3a ustawy z dńa 2I listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U . z 2016r. poz. 902

ze zm.)

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 wzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest

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

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko
podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich" naleĘ składać osobiście w sekretariacie

Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 pok. I02 w terminie do dnia 1 grudnia żOl7r.
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 Ilrformacji

Publiczrrej oruz tńlicy informacyjn Ą w Urzędzie Miej skim w Nysie przy uI. Kolej owej 1 5.

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

opatrzone klauzulą i podpisem:

,,Wyrńamzgodę naprzęfr{arzanie moich danych osobowych zawartychw ofercie dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dńa 29 sierpnia 1997r.

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

Data publikacj i ł.l.: .tt.ZOtlr.


