
OGŁO§ZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Nysy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - kierownicze
urzędnicze

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

naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodar czega

nazwa stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:

l) obl,watelstwo polskie,

2) wyksźałcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym o kierunku: administracja, prawo, ekonomia, język biznesu,
zar ządzanie, m arket in g,

3) co najmniej 5 letni ogólny staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy na
stanowisku o pokrewnym zakresie zadań do realizowanych przez wydział lub
wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze
zgodnym z wymaganiami na stanowisku, którego doĘczy niniejszy nabór,

4) pełna zdolność do czynności prawnych i korrystanie zpełni praw publicznych,

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowanaopinia.

Wymagania dodatkowe pozrvalające na opĘmalne wykonywanie zadań na stanowisku:

doświadczenie zawodowe: udokumentowane minimum 5 letnie doświadczenię zawodowe
mviązane z obsługą pracodawców lub inwestorów bądź kontrahentów popańe sukcesami
w tym zakresie,
umiejętności zawodowe: znajomość procesów inwestycyjnych, doświadczenie w prowadzeniu
negocjacji, doskonała znajomośó kapitału ludzkiego Gminy Nysa oraz topografii Gminy,
dobra znajomość języka obcego: angielskiego lub niemieckiego, biegła obsługa komputera
w środowisku Windows oraz pakietu Office,
predysporycje osobowościowe: samodzielność, odpowiedzialnośó, kreatywność, łatwość
nawiązywania kontaktu, pełna dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zapewn ieni e rcalizacji zadań W y działu Rozwoj u Go spodarcze go w zakres ie :

Nyskiego Centrum Obsługi Przedsiębiorców, a w szczególności:

ż.

1)

ż)

3)

3.



l ) promocj i inwestycj i:

a) opracowlłvania i dysĘbucji informacji o możliwościach inwestowania w Gminie Nysa,
b) prowadzeniabazy danych o inwestorach,

c) prowadzeniabazy danych o inwestycjach w Gminie,
d) pilotowania inwestorów, udziafu w negocjacjach inwestora z Gminą,
e) analizy zainteresowań poszczególnymi rodzajami inwesĘcji, inicjowanie opracowania nowych
ofert,

f) przygotowywania wydawnictw promocyjnych, jak oferty lokalizacyjne, informatory itp.,

g) promocji Gminy Nysa na targach i imprezach inwesĘcyjnych,
2) prow adzenia informacj i inwe stycyj nej,

3 ) promocj i potencj ału inwe sĘcyj no- go spodarcze go Gminy,
4) pr4zgotowywania wydawnictw multimedialnych,

5) prowadzeniabazy danych o Gminie Nysa,

6) przygotowywania udziału Gminy Nysa w krajowych i zagranicznych imprezach inwestycyjno-
gospodarczych,

7) przygotowywania oraz aktualizacji prezentacji inwestycyjno-gospodarczej o Nysie,
8) kontakty z krajowymi i zagranicznymi środowiskami zajmującymi się sprawami inwestycyjno_
gospodarczymi,

9) obsfugi inwestycyjnej :

a) pomoc dla potencjalnych inwestorów przy zŃatwianiu spraw rwiązanych z uruchomieniem
działalności gospodarczej,

b) prowadzenie spotkań informacyjnych z potencjalnymi inwęstorami, przygotowywanie
i prowadzenie prezentacji dla potencjalnych grup inwesĘcyjnych.
10) pełnienie funkcji terenowego organu pomocniczego Cenhalnej Ewidencji i Informacii
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonejprzezMinistra Gospodarki, w tym:

a) prryjmowanie i weryfikowanie wniosków (wraz z kontrolą tozsamości przedsiębiorców) oraz
dokonywanie wpisów w CEIDG lub zatwierdzanie wniosków podpisem elektronicznym,
b) udzielanie informacji o przedsiębiorcach z dawnej, gminnej ewidencji podmiotów gospodarczych,

c) kontakty z US, ZUS, KRUZ, GUS w ramach wpisów do CEIDG,
d) wprowadzania do CEIDG informacji o uprawnieniach przedsiębiorców posiadających zezwolenia
alkoho l owe, licencj e taxi or az zezw olenia na transport dro gowy,

l1) wydawanie, wygaszanie oraz cofanię zervtoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
weryfikacja formalna wniosków o wydanie zezwoleń,

12) kontrola przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzęźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz opracowywanie gminnych regulacji w tym zakresie,

l3) przyjmowanie oświadczeń przedsiębiorców o obrotach ze sptzedaĘ napojów alkoholowych oraz
weryfikacja na ich podstawie opŁat za zezłłolenia na sprzedń napojów alkoholowych,
14) współpraca z ins§rtucjami odpowiedzialnymi za kontrole inadzór nad sposobem funkcjonowania
podmiotów gospodarczych,

l5) wydawanie licencji na krajowy, drogowy, zarobkowy przewóz osób,

l6) wydawanie zęzwolęń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób,

17) konhola przesttzegania przepisów ustawy o wykonywaniu krajowego zarobkowęgo przęwozu
osób, opracowywanie gminnych regulacji w tym zakresie,

18) prowadzenie ,,Okienka Przedsiębiorczości" świadczącego usługi informacyjne na tzecz
mięszkańców i przedsiębiorców Gminy Nysa, zaintęresowanych rozpoczęciem prowadzenia

działalności gospodarczej, w zakresie wymaganych dokumentów, pozwoleń i trybów rejestracji,

19) przesył nalezności do kasy z Ętułu wydawanych licencji taxi i zezwoleń transportowych,

zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, z tytułu wydawania duplikatów decyzji



oraz wydawania zaŚwiadczeń o figurowaniu w dawnej ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza
Nysy,
20) prowadzenie bazy danych - gromadzenie danych doĘczących przedsiębiorców, ins§tucji
i ot ganizacji p o zar ządowych prowadz ący ch dzińalno ść n a tere n i e Gm iny,
2l) współpracazorganizacjami i stowarzyszeniami zrzeszającymi przedsiębiorców,
22) udzielanie informacji i pomoc przedsiębiorcom w zakresie możliwości ubiegania się o pomoc
finansową ze środków pomocowych na rozwój prowadzonej działalności,
23) realizacja we wspóĘracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nysie programu Karta Młodego
Przedsiębiorcy,

24) gospodarowanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na zadania będące w kompetencji
Nyskiego Centrum Obsfugi Przedsiębiorców,

Komórki Nadzoru Właścicie l skiego i Przek sńałc eń Własności owych, a w szcze gólności :

1) wykonywanie praw i obowiązków Gminy wynikających z §rtufu uczestnictwa w spółkach prawa
handlowego, w szcze gólności :

a) wykonywanie prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych
wspó lnika/akcj onariusza,

b) wykonywanie crynności związanych z realizacją praw i obowiązków wspólnika/akcjonariusza,
w szczegÓ|noŚci nviązanych z powoĘwaniem członków organów spółek, zatwięrdzaniem sprawozdań
finansowych, podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem akcji/udziałów,
wniesieniem akcji/udziałów do innego podmiotu §łułem aportu, podziałem, łączeniem
i przeksńŃcaniem spółek,

c) monitorowanie sluacji ekonomiczno-finansowej spółek,

d) monitorowanie procesów restrukturyzacyjnych i naprawczych w spółkach,
2) opracowywanie zasad polityki właścicielskiej w spółkach prawa handlowego z udziałęm Gminy,
3) prowadzenie ewidencji i dokumentacji spółek prawa handlowego, w których Gmina posiada
akcjeludziĘ,
4) prrygotowyvanie i obsfuga administracyjno-organizacyjna zgromadzeń wspólników oraz walnych
zgromadzeń w jednoosobowych spółkach Gminy,
5) przygotowywanie instrukcji do głosowania dla reprezentantów Gminy biorących udziŃ
w zgromadzeniach wspólników oraz walnycb zgromadzeniach, w których miasto posiada udziaĘ,
ó) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu męrytorycznymi w zakresie analiz i ocen
ekonomiczno-finansowych, restrukturyzacji, programów rozwojowych spółek i udzielanej - spółkom
pomocy publicznej,

7) analiza i opiniowanie materiałów przedkładanych przez organy spółek na zgromadzenie
wspólników i akcjonariusry,

8) sporządzanie sprawozdawczości i informacji z działalności spółek, wynikających z obowiązujących
przepisów i decyzji Burmistrza,

9) wnioskowanie kandydatów - przedstawicieli Gminy na członków radnadzorczych,
10) organizowanie i przeprowadzanię szkoleń dla członków rad nadzorczych powołanych przez
Burmistrza.

Zapewnienie należytej organizacji pracy i sprawnego wykonywaniazadań należących do wydziafu:

l) planowanie i organizowanie pracy wydziŃu,

2) przeprowadzanię kontroli wewnętrznej wydziału,

3) dokonywanie podziału czynności pracownikom wydziału,

4) zapewnienie dyscypliny pracy w vłydzia|e,



5) wnioskowanie w sprawach przyjmowania, zwalniania, awansowania, wyróżniani orazkarania
pracowników wydziału i udzielania urlopów wypoczynkowych w uzgodnieniu
z bezpośred nim przełożonym,

6) przestrzeganie terminów wynikających obowiązującej Polityki Rachunkowości i innych
aktów prawnych,

7) ponoszenie odpowiedzialności za nanJszenie dyscypliny budżetowej .

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

l) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) wyposńenie stanowiska pracy: biurko, komputer, drukarka, telefon,
3) flzyczne warunki pracy: praca koncepcyjna z obsfugą komputera wymagająca sprawności

obu rąk i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany i oświetlony, obsfuga
komputera powyżej połowy dobowego wymiaru cza§u pracy,

4) uciążliwości ftzyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych:
wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciążenie kręgosfupa oraz
statyczne obciąźenie mięśnitułowia. Pracownik jest narazony na syndrom Sicca,

5) ze względu na wykonywanie zadań praca jest wykonywana w terenie poza siedzibą Urzędu
Miejs}<iego w Nysie i miastem (podróże słuzbowe).

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaznik
zatrudnienia osób niepełnosprawnychw Urzędzie Miejskim w Nysie w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie
przekroczył 6Yo,

6, Wymagane dokumenĘ:

a) list mołwacyjny,
b) lĄlciorys - curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem

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

Urzędu Miejskiego w Nysie lub w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym
Urzędu Miejskiego w Nysie,

d) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach umowy
o pracę, w przypadku prowadzenia dziŃalności gospodarczej - poświadczenie
zgodności kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
dokonane przez or gan admin i stracj i samorządowej,

e) kserokopia dyplomu potwierdzającego wyksźałcenie,
0 kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
g) opinie, referencje,
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni

praw publicznych,
i) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) koncepcja prowadzenia Wydziafu Ronvoju Gospodarczego.

Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędrr Miejskiego
w Nysie i w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie
ul" Kolejowa 15.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest

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



Zatrudnienie nastąpi w ramach umowy o pracę na czas określony, a po tym okresie na czas
nieokreślony.

Wymagane dokumenĘ aplikacyjne w kopercie z dopiskiem,,Dotycry naboru na stanowisko
naczelnika Wydziału Ronvoju Gospodarczego" naleĘ składaó osobiście y sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 pok. 1l2 w ierminie do dnia *,?"OZ.zotsr. ao
godz. 1600.

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

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BiuleĘnu Informacji
Publicznej oraztablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nysie przy ul. Kolejowej 15,

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawarĘch w ofercie dla
potrzeb niezbędnych do realizacji proce§u rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych @z. U. z }Ol4r.rpoz.ll82) oraz ustawą
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. zż0l4r.,poz.lżD2).
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