
OGŁOSZENIE O NABORZB NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz |{ysy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy

kierownic ze urzędnicze

w Centrum Integracji Społecznej w Nysie z siedzibą w Nysie
przy ul. Kościuszlri 3

kicrownik

nazrva statlowiska nt,acv

1. Wvnlagani:r tliczlręclnc:

i) obylvatclstrvcl polskic,

2) rvykształcenie r,vyzsze pienvszego lub drugicgo stopllia rv rozumieniu przepisor,l,
o szkolnictrvie rvyzszynl o kierunku: ekotlclllria, zttrztldzanie. adrnirtistrac_]a, 1lnc
pokrer,vtre clające grvarancję rralezytcgo zarztyclz,ania C-'elrttull,t llltcgrar-li
Spoleczlrej,

3) staz pracy: co rrajrnniej 5 letni staz placy na stanor,ł,isku kieror,vniczym lutr
rvvkolryr,vatlie przez co nrrjrriniej 5 lat działalności gclspodarcze,j o charakterze
zgodtlyrn z rvytnaganial,ni na statrorvisku, którego dotyczy niniejszy nirból.

4) pełna zdoiriość do czylności prar.vnyclr i korzystarrie z pelrli praw publicztryclr,

5) brak skazatria prarvollocllyl]l l,vyrokiern sąclu za urilyślrrc przestępstr,vo ścigalre
z oskarzcnia prrblicznego lub umyślilc przestępstrvcl skarbowe w ty,rn brak
prawonocncgo skazarria za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotorvi
gospodarczelnu, clziałalrrości instl,tucji palistrvorvyclr oraz satnorządu
terytorialrrego, r,r,iarygodności ciolrumentórv lub za przcstępst\\,o k;Lrne skarbolve,

6) lricposzlakorł,arra opilriii.

2. W__vnl:rganiir docllrtl<orvc:

1) pre fcrorvane co rrajrnniej 3 letnie doświadczenie zarvodowc w jcclnostkacl-r

adrr-rirristracj i publiczrrej.

2) ullricjętności zar,vodor.ve: rrnriejętr-rośó organizac_ji pracy i kierorvallia zcspołct-n,
sarlodziclność i kreatylvnośc, odpowieclziahrość, rzcteltrośc, clokłaclrrośc,
te rt-lritlolvclsć ot,az bardzo clobra zrlajorrrość praktyczl}cgo zllsttlsolllrlilr przepisólv
pol}locy spolecznej, prawa, ekorronii i biztlcsu,



3) predyspozycje osobol,r,clścio,"ve: zdoiriości olgarrizacyjne. odporvledzialność.
zilźlngazo\\ianie. kollrlrnikatywność, dclbra organizacja pracy. zclolność i1o pracy
w rvantnkaclr stresu. unie_jętność tvspólplacy i unricjętrrclści pozrł,alil3ące na
szybkie reagorvallie w s}tuacjacli kryzysorvych i konlliktolvycli. zdolności
nrediacyjne"

3. Zal<rcs rvylronyrvanyclr z:rdali na stano.vislru:

1 ) ponoszenie odporviedzialrrości za calokształt clzialalności Cetrtrunr.
rv szczcgclhtości zzi 11,yrriki pllacy Cerrtrltlrr.

2) sprarvolvanie lradzoru nac1 realizacją zadali lncrylorvcznych Ccrrtrutn orLIz

kooldynorłani e pracy rv szystkiclr stanor,vis k pracy.
3) ustalanie i realizac_ia plarrólv działalrrości Cetttrut1-l,

4) zapervnicnie rvarunkólv orgarrizacyjnyclr dla sprawnego l-r,rnkcjonowania
Centrum,

5) reprezetrtorvanie Centruln na zewnąirz,
6) określenie zadari i iloziomu kompcterlcji wszystkich pracowntków Ccn[runr.
1) określenie zzLsad r,vykotryrvania zadan oraz ibrm i tnetod prac}, poszczegolrrych

Dracorł,tlikórv Cctltrum"
8) prorvadzelrie prarvtdłorł,ej pcliityki kaclrorvej l closkorlajetrie kadr"
9) zatrudniatrię. zwahriattie i lvytragrac]zanie pracorvrrikórv Cerrtrun. rv ramach

lirnitu posiadarrycli śroclkólv. zgodrrie z zasaclatrri ftnatrsor,vania wlaścir,vyili dla
darrej jcclrrostki,

10) przyznarvaniu rragród oraz wymierzarriu kar porządkowyclr zgodnic z l(oclckscrn
pracy, rcgulatninenr i instrukcj arni Centrum,

i i ) rvspoldziałarrie z organatrri, ilrst,vtllcjami i orgallizacjami \\, podcjtrrotvetlu
przcdsięwzięć zrnierza_jącyclr dcl pelnej realizacji zaciari r,vylrikalącycir z procesu
reintegracji zali,odou,cj i spolecztrej.

l2)przyjrrrou,altie uczestnikór,v reintegrircji zar.vodowe.i i spolecznej po poclpisaniu
z nirni rnc'lylvidr"ralnegc) pro gramu zatrudn i el. i a socj a illcgo.

13)zaprzestanie realizacji 1lrogranrórv z uczestnikatli leintegrircji zlrvodowej
i społecznej,

14) zapewniertic odpowiedniego st;irru bezpieczelistwa i higieny pracy.
15) zapewnierrie oclpowiedr-iiego r,vyposazcnia Centrulrr \\, s_plzęt i urząclzetria

riiezbęclne do właściwej realizacji proccsu rcintegracji zar.vodowej i społecznc1,
16) zapewnienie odporviedniego stanu tcclrrricznego irrfi;rstruktury techrllcztre_;

Celltruljl t_j. tertlitrcllł,;lcli przegląciclw, kotlserlvacji, rctnotrtcllv i moclcnlizac_jt,
l7) r"rstalanic zasad gospodarki tittatisorłlej i rnaterialnc1 Cctllrltm. w opare iu

o obolvtązr-rj ące przepisy,
18) dysponowatlie środkarni określorrytli w budzccic CctrtrulTl oraz ponoszetlie

odpowieclziirlno ści za pral,vidłow e ich lvykorzystanie.
1 9) porloszclrie oclporviedzialności za powicrzone trrienie"
20) nalezyte i tenrrinclrve załatrvianie spIil\v.
21) rcalizowanie iruryclr zadali r.v.,ynikrrjącyclr z potrzeb Cetrt_rurn.

22) rvspołpraca z imytrri instYucjarni i jednostkanli orgatrizaey_itr;,trri,
23) rvspólpraca z orgallalni adrrrirristlacji rząclorvej i sarnorządorvej oruz

orgatlizaci itirri pozarządowyllli,
24) sklaclanic stclsorvlryclr sprarvozdań z dzialahrości Centrutn.
25) przygotclwyrł,anie i składanie niezbędrrycl,i infornracji dotyczących

funkcj otlou,ania C entrum i efektór,v prowaclzonej c]ział alno ści.



4. Inform:rcja 0 \yarunl<aclr 1lracy na stirlrorvisltu:

1) praca w pełnyl-t-t rvytlriarzc czasu pl,ilcy,
2) rliiejsce pracy: budynek piętrowy, koniecznośó poruszania się po kondygrracjach

budynku,
3) praca związana z korrtaktanri z uczestnikallri Centrutn,
1) praca z obsługą komputera rr,,ynlaga,jącir sprarvtrości obu rąk i rvynuszol-Ie;

pozycji sicclztlcej.
5) pokoj bir:row)/ ogrzcwźtny i ośr.l,ictlony,
6) obsluga kotl-tputera porvyzej pcllolv1, dobowcgo \!yl]llillLt clesu prllcy.
1) uciązliwości t'tzyczrte wystgptrjilcc \\, lrriejscu lvykotryw;rnia czytrności

zarvodorvyclt: wykorrl.rvatlie pracy w wyllluszonej pozycji sicdzącej poivocluje
obciązenic kręgosiupa oraz statycztre obciązenie rnięśni tu,lowia, pracorvlrik jest
narazony na syndrotrr Sicczl.

5. Inftlrrrrac,jll o wsl{aźttiku zatruclniclriir osólr rricpeltrłlsprarvnl,clrl

W tnicsiącu poprzerlzaiąc;,-"llr datę uprrtrlicznlcnia lrinicjszegc, clgloszetria wskaznik
zatruclnietlilt osob rriepelnosprarvnyclr w Cclrtrutrt Irrtegracji Spolecznej tl'ysie
w rozuinieniu przepisów o rchabilitacji zawoclorł,ej i spolcczrrei oraz zatruclniatriu osób
niepełnosprarvnyclr, rrie przckroczy| 60ń.

6. Wvlrr:tg:rnc dłlruntcnty:

1 ) 1ist rnot},T ,vac_yjn,v,

2) zyciorys - cun,iculunr viIttę z itłforlrłacjatlrt o rvykształceniu i opiserrl
clotyc hczlt sou,, c go p rzebieglt prac y zalvotlow c,i.

3) kwestiorraliusz osoborvy rvecllr,rg wzorll ilostęprlego lla strol)lc irrtclrrr:tou,t-L

Urzędr-r Micjskiego w Nysie lub w Biurze Kaclr Urzędu Miejskiego rr, IrJysie,

4) kscrokopia clyplorr-iu ukoticzcnia str,rcliór,v wyższych.
5) kserokopie świaclectr,v pracy lub zaśrviaclczenie o zatrudnieniu. lv przypaclku

prowadzetria działalności gclspodarczqi - pośrł,iadczenie zgoclrlości kopii
zaśrviadczenia o wpisie do erviderrcji działainości gospodarczci clokonane

l)rzez orga n adrrrinistracj i sanrorządowcj.
6) opinie, rel'ererrcjc,

7) oślviaclczctrie o pelnej zdolności do czylilości prar.vnych i korzystarriu z pełni
prarv publiczttyclr,

8) ośrviadczcnie. zc kanclydat rrie był skazany prawolllocllyt-tl u,yrokicllr sąc'lu za
rtlnyślnc przestępstwo ścigane z oskarżenia pr_rbliczncgo 1ub urrryślne
przestępstr,vo skarbowe l,v tyttr prawolllocnylrr skazatlielll za przcstępstwa
przecirvko: tnicniu, obrotowi gospodalczetnu. dzia,lalności instytLrcji

państrvorvyclr oraz satrrorządu tcrytorialnego, lviarl,godności dclkurllentólv iub
za l)rzestępslrł,o ltartre skarbor,v e.

9) kclllcepcja prorł,adzenia satrrorządowego zakladu budzetorvego pod nazwą
Centrun-i lrrtegracji Społcczrrej rv Nysie.

Druk krvestioirariusza osoborvego _iest dostęprry na stroltie itlterne torvei Urzęclu

Miejskiego rv Nysie i w l]iurzc l(adr Urzędu Micjskiego lv Nl,sie ul. I(olejorva 15.



l{egularnitr naboru na wolne stanowiska urzędliicze w IJrz.ędz,te MiejskiIrr w li{ysic jest
opul,llikorvany rv BIP na stronie intenretor,vej lvww,nysa.pl"

I'l'abór dcltyczy zatruc]tlicnia lv pełnvtn r,vr,ltliarze cznsli tr,|ac\,. Utnowa o pfaca na czas
tlictlkreŚlonY będzie pc.przedzorra ul-nolvat-lti lla czas określolly" \\j tyl]l lla czas określony.,
do 6 miesięc1, i obolviązkieln odbycia slLrzby plzygL)tO\v3ti.czcj.

Wvnragane dokulnenty aplikacy_ine w kopercie z cloprskierlr .,Dtllvczv llabtlru n:t
stanoryislro l<ierrlrvłril<:r Centrunt Integracji Spolccznej rv Nysie'' nalezy sktadać
w sekretariacie Urzędu Miejskiego rv Nysie ul, Kolejorva 15 pok. 102 w terminie clo dnia
26 nt:rrc:r 2018r" tlo godz. 1500.

APlikacje. które lvpl,r'ną c1o ulzędu po wl,zej określorryrn tenrrittie nie będą 1,ozpatry/wallc.

htfbrrlacja o u,ytriktt ila1_1orli będzie utT}le§zezo1lll iui stt,otlic internclowe_j l}iuletlrru
irribrrrracli l)ubliczltel oraz tnblicy intbrllracyjne_j rv Urzędzic Nliejskitri rr, Nl,sie pr-zy
ul,I(ole_jowej l5.

WYllaganc dokltlnen|y aplikacyjne: klvestionariusz osoborł,y i Curriculutrr Vttae,
porvitrny być opatrzotre klar,rzulą i podpisem:

.,Wyrazitln zgodę na przetr,varzanie łrroich ciarrirch osobor,vych zawar.tl,clr r,v oiercic r,lla
potrzcb rriezbędrrycli do rcalizacji procesu rekrutacji zgoclnie z usta\vą z dnla,
29 sicrPnia 199'7r. o ocIuoitie dan,vclr 65g§plłlycii (Dz. U. z 2tJi5r., ptlz. 2135. ze znt.)
oraz ustarvą z drrta 2l iistopada 2008r. cl pracolvlrilcach sal,trorządor,vych (Dz" Ll" z2016r.,
poz. 902,"ze zIT1.')",

i)ata publikacji; 16 lllafca 2018r.


