
99-322 OPORGW

Wojt Gminy Oporow
oglasza nabor na wolne kierownicze stanowisko urz^dnicze

- Sekretarz Gminy

1. Nazvva i adres jednostki: Urzad Gminy Oporow — 99-322 Oporow, Oporow 25

2. Okreslenie stanowiska: Sekretarz Gminy

3. Wymiar czasu pracy: pelny etat

4. Przewidywany termin zatrudnienia: 01.09.2013 r.

5. Okreslenie wymagari zwiazanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbedne:

1) obywatelstwo polskie,
2) pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pemi praw publicznych,
3) niekaralnosc za umyslne przestepstwo scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne
przestepstwo skarbowe,
4) wyksztalcenie wyzsze,
5) co najmniej czteroletni staz pracy na stanowisku urzedniczym w jednostkach, o ktorych
mowa w art.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzadowych (Dz. U.
Nr223, poz.1458 z pozn. zm.), w tym co najmniej dwiilemi staz pracy na kierowniczym
stanowisku urzedniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staz pracy na
stanowisku urzedniczym w jednostkach, o ktorych mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorzadowych, oraz co najmniej dwuletni staz pracy
na kierowniczym stanowisku urzedniczym w innych jednostkach sektora fmansow
publicznych,
6) nieposzlakowana opinia,
7) stan zdrowia pozwalaj^cy na zatrudnienie na stanowisku Sekretarza Gminy,
8) biegla znajomosc obstugi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),
9) bardzo dobra znajomosc przepisow prawa tj. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z pozn. zm.); Ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorzadowych; Kodeksu postepowania administracyjnego; Kodeksu
pracy; Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z pozn.
zm.) ; rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2001 Ir. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i prowadzenia archiwow zakladowych (Dz. U. Nr 14, poz.67); rozporzqdzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ,,Zasad techniki prawodawczej"
(Dz. U. Nr 100, poz. 908); Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost^pie do informacji
publicznej (Dz. U. 112,poz. 1198 zpozn. zm.)
10) szeroka wiedza o Gminie Oporow.

Wymagania dodatkowe:
1) zdolnosc organizacji pracy i zarzqdzania zasobami ludzkimi, praca w zespole,
2) umiejetnosc analitycznego myslenia oraz koncentracji ,,na zadania i cele",
3) wysoka kultura osobista w kontaktach z interesantami,
4) umiejetnosc radzenia sobie ze stresem,



5)znajomosc procedur pozyskiwania funduszy unijnych dla obszarow wiejskich,
6) posiadanie poswiadczenia bezpieczenstwa uprawniaj^cego do dostepu do informacji
niejawnych;
7) dyspozycyjnosc.

6. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku Sckretarza obejmowac b^dzie m. in.:

1) nadzor nad organizacjq. pracy w Urz^dzie,
2) zapewnienie wlasciwego obiegu informacji i dokumentow,
3) rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji w Urzedzie,
4) wykonywanie czynnosci zwiqzanych z organizacj^ wyborow, referendow, konsultacji
spolecznych i spisow powszechnych,
5) wykonywanie zadan na polecenie lub z upowaznienia Wqjta,
6)nadzor nad podleglymi komorkami organizacyjnymi, zgodnie ze schematem
organizacyj nym,
7) dbalosc o sprawnq. obslug? interesantow i dobry wizerunek Urz^du,
8) nadzorowanie realizacji uchwal Rady i zarzqdzen Wojta,

7. Warunki pracy:

Miejsce i otoczenie organizacyj no-techniczne stanowi ska pracy:

1) narz^dzia i materialy pracy - komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,
2) praca przy komputerze w pozycji siedz^cej powyzej 4 godzin dziennie,
3) bariery architektoniczne: brak zainstalowanej windy, brak podjazdu dla osob
niepelnosprawnych,
4) pomieszczenie higieniczno — sanitarne nieprzystosowane dla osob niepelnosprawnych.

8. W miesiqcu poprzedzajqcym dat^ upublicznienia ogloszenia wskaznik zatrudnienia
osob niepelnosprawnych w urz^dzie, w rozumieniu przepisow o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych, jest nizszy niz 6%.

9. Ofcrta kandydata musi zawierac:

1) CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odr^cznie (brak wtasnorgcznego podpisu na
wymienionych dokumentach powoduje niespetnianie wymaganformalnych),
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj^cej sif o zatrudnienie zgodnie z wzorem
stanowi^cym zat^cznik Nr 1 Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia
22 czerwca 2006r. zmieniaj^ce rozporz^dzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez
pracodawce dokumentacji wsprawach zwi^zanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu
prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz.U. Nr 125, poz. 869) *,
3) kserokopie dokumentow potwierdzaj^cych posiadane wyksztalcenie, ewentualne dodatkowe
uprawnienia i kwalifikacje,
4) kserokopie swiadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy
zaswiadczenie o zatrudnieniu potwierdzaj^ce wymagany staz pracy,
5) w przypadku niepemosprawnosci kopia dokumentu potwierdzaj^ca niepemosprawnosc,
6) oswiadczenie o posiadaniu pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych i korzystaniu z pelni
praw publicznych oraz ze nie toczy sie wobec kandydata post^powanie karne*,
7) oswiadczenie, ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem s^du za umyslne
przestepstwo scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przestepstwo skarbowe*,



8) Oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
postepowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawa_ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t. j. Dz. U. z2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) *,
9) Zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku Sekretarza Gminy.
10) spis wszystkich dokumentow skladanych w ofercie przez kandydata.

*Druki do pobrania na stronie BIP Urz^d Gminy Oporow

10. Przebieg postepowania w sprawie naboru

Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy skladac w zamknietej kopercie opatrzonej
imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata,
z dopiskiem ,,Nabor na stanowisko Sekretarza Gminy" osobiscie w sekretariacie Urzedu
Gminy Oporow (pok. Nr 9) lub przesiac na adres Urzedu Gminy Oporow, 99-322 Oporow,
Oporow 25, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2013 r. do godz. 15.00 (decyduje
data i godzina wplywu do Urzedu).
Dokumenty, ktore wpiyna_ do urzedu po uplywie wyzej okreslonego terminu nie beda_
rozpatrywane.

Postepowanie konkursowe obejmie analize wszystkich zlozonych dokumentow oraz rozmowy
z kandydatami. Postepowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powolana
przez Wqjta Gminy Oporow w trybie przewidzianym ustawa_ o pracownikach
samorz^dowych. Kandydat spemiaj^cy wymogi formalne zostanie poinformowany
telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Nie stawienie si$ na rozmowe kwalifikacyjnq w podanym terminie traktowane b^dzie jako
odst^pienie od ubiegania sie o stanowisko.

11. Inne informacje

1) Do oferty mog^ bye dol^czone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich
miejsc pracy.
2) Informacja o wyniku naboru b^dzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

Urzedu Gminy Oporow (http://bip.oporow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie
urzedu niezwlocznie po przeprowadzonym i zakoiiczonym naborze.
3) Zastrzega sie mozliwosc nie wylonienia zadnego kandydata do zatrudnienia w przypadku
nie spelniania przez nich oczekiwan pracodawcy.
4) Dokumenty aplikacyjne kandydata, ktory zostanie wyloniony w rarnach procedury naboru
nie podlegaj^ zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osob, ktore w procesie naboru zakwalifikuj^
si$ do dalszego etapu, zostanq umieszczone w protokole i bed^ stanowily zal^cznik do
protokom z przeprowadzonego naboru.
Dokumenty aplikacyjne pozostalych osob mogc| bye odbierane przez zainteresowane osoby
w ci^gu 3 miesiaca po zakonczeniu naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostan^
komisyjnie zniszczone.


