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WÓJT GMINY JA9TRZĄB
)GŁASZA NABÓR

NA l|/oLNE sTANoWISKo URZĘDNICZE
|y URZĘDZIE GMINY

Podinspektor ds. Gospodarki Komunalnei i Transrrortu
(nazwa stanowiska pracy')

]. Do główttvch zt dań pracownika bedzie należoło:
1) Wydawanie. rejestracja kart drogowych. rozliczanie faktur z zakupu paliwa,
2) Rozliczarrie f-aktur oraz zuŻycia paliwa pĘęZ. sprzęt będąc1' na stanie gnriny-,

3) olgarrizacia zapervnienie uczltioIrr niepełnosprarvn1'm transpońu do szkół,
4) Zapewllienie bezpłatnego transpofitl ttczniów do ize szkołl'.
5) Prowadzenie spraw z zaktesu przeptowadzania badań okI-esowych w btrdynkach szkół'

przeglądów przewodów komirrowyclr i wcrrtylaoyjnvch badań okresowyclr irrstalacji
elektryczrryclr i odgromorłrych.

6) Prowadzenie spralł'z zakresu odbioru ścieków sanitam.vch z budynku Urzędu Grnill;'.
bud;'nkórł' uŻ;.teczności publicznej i szkół.

7) ZakLrp opału dla iednostek oświatorłycl-r zgodnie z usta\\'ą o zamórł'ieniach
publicznl'ch.

8) Prowaclzenie całokształtu spraw zrviz1zan1-'cli z lunkcj onorr an icln Złtrbka' Clninnego
w Gąsawaclr Plebariskich. Scisła współpraca w tym zakresie z Dyrektorerr-r Złobka.

9) Realizacj a zadań w zakresie transport].l lokalnego i komunikacj i'
10)Zastępstwo pracownika zatrudnionego na stanowiSku ds. obsługi sekretariatu,

2. Niezbedne wvntogania * konieczne do porliacią nracv no danym stanowisku:
l) obyrł'atelstwo polskie. Z ZastrzęŻenien) art' l1 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach

s at-tl o l'ząd o rły c lr 
'2) pełna zdolność do cz1'nr-rości pralvtryclr oraz korz,vstanie z pełlli praw publicznych.

3) brak skazania pra\Ą,omocnym w)'rokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigcne
z oskarŻenia publicznego lub unryślne przestępStwo skarbowe'

-łl nieposzlakou ana opinia.
5) stan zdrowia pozwalając1' na Zatludnienie na danym stanorł'isklt'
6) w'ykształcerrie: ł1'Ższe drrrgiego Stopnia u' rozumieniu plzepisów o szkolnictlric

wJzsz)rn,
7) staz pracy: minimurn 3 lata,
8) znajonrośc zasad przygotowania i obiegu dokum.entów ru'zędow1'glr'

9) znajoniośÓ przepisów prawa' w tyt-t-t w szczególności ustaw: o samorządzie gminnyrrr'

o pracorvnikach sanrorządorł'ych' Kodeks Postępor,vania Adnrinistl'ac)' jnego. ustaw.y

o zamórł'ieniacl-r publiczn-vclr. Llstaw}' o sy'stenrie ośrł iatl .

3. Wyna?uniu doclntkowe _ pozostąłe. pozlpolaiace ną optl'ntalue wykottlwanie zadąń tto

dantm stuttołpisku:
1) pref'erowane doświadczenie zarł'odorve rv jednostkach adnlinistrac.ii samorządowej-
2) preferowane wykształcenie z zakresu adrnirristracji publicznej,



5.

3) znajomośÓ Statutu Gminy Jastrząb, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach' ustawy o transporcie zbiorowym, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3,

4) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów pralł'a w praktyce,
5) dyspozycyjność' odpowiedzialność, konrunikatywność, kreatywnośó' samodzielność"

umiejętność pracy w ZeSpo1e, terminowość,
6) znaj omośÓ obsługi komputera i programów biurowych'

4. Infołmacia o wurunkach pracy nn stanowisku:
1) praca wykonywana będzie w Jastrzębiu w budynku Urzędu Gmirry przy

P1. Niepodległości 5'
2) w biurze usruowanyn na I piętrze, buclynek nie jes1 wyposaŻorry w windę' brak

pod.jazdów,
3) w wymiarze czasu placy _ 1 etat' w przeciętnie pięciodniowyrn tygodr-riu pracy,
4) stanowisko pracy ma charakter pracy biurowej z obsługą komputera i urządzen

biurowych.
Informacia o wskaźniku zatrudnieniu osób niepełnosprawnvch w Urzędzie:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu,
w rozumieniu przepisów o relrabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, w miesiącu grudniu 201 6r. przekroczył 6Yo.

ofertą powinna ząwierać nustepuiqce rlokumenty:
1) podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
2) podpisane własnoręcznie CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie-'
4) dokumenty poświadczające wykształcenie, ( kopie)
5) inne dodatkowe dokumer-lty (kopie) potwierdzające kwalifikacje zalł'odowe,
6) kopie świadectw pracy /dokumentów potwierdzających staŻ pracy/' lub zaświadczenię

pracodawcy o zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę' zawierające informacje
o okesie zatrudnienia, w przypadku pozostawania pracownika w stosunku pracy
w czasie naboru,

7) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność**,
8) kserokopia pierwszych dwóch stron ksiązeczki wojskowej oIaZ Stron z wpisarni

(dotyczy męŻczyzn),
9) oświadczenia o:

- pehej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym
stanowisku.

10) ośrł'iadczenie' Że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu Za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarzenia publiczr-rego lub umyślne przestępstwo skarbowe
(wyłoniony kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy wir'rien dostarczyó na własny
koszt oryginał aktualnego ,,zap1Ąanla o rrdzielenie inlormacji o osobie" z Krajowego
Rej estru Kamego),

11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przelwatzante danych osobowych na potrzeby
postępowania konkursowego' zgodlie z usta\Ą'ą Z dni'a 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych ( t. j. DZ. U. zŻ016 r.' poz.922).

Kazdy dokument składany w formie kserokopii musi byó potwierdzony za zgodnosc
z oryginałem przez składającego ofefię, poprzez uŻycie zwrotu ',stwierdzanr zgodnośó
z oryginałem'', miejscowość, data, cz1telny podpis.

Wymagane dokumenty rebutacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście
ll siedzibie Urzędu Gminy (sekretariat _ pokÓj nr ]1, II piętro) lub przesłać na adres Urzędu
Gminy Jastrzqb z dopiskiem ,,Nabór na wolne stanowisko ur7,ędnicze _ Podinspektoł
rls. gospodarki komunalnej i trunsportu" terminie tlo dnią 6 lutego 2017r.
do godz. 16.00 (decyduje tlata faktycznego wpływu do Urzędu). Aplikac.fe, klóre ]Ą)płynq do
(Irzędu niekompletne lub po ol'łeśIonym wyżej terminie nie będą tozp trywa e.



InJbrmacja o wynikach naboru zostąnie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku tJrzędu
Gtniny oraz na stronie internetowej BIP.

Uwaga:
1. o zakwalifikowąniu do II etapu naboru (rozmowa lrnalifikacyj na), kandyddci Zostąną

powiadomieni telefonicznie lub listownie.
2 oferty kandydatów ząwierajqce oryginały dokumentów będq odsyłane lub odbierane

osobiście przez zainteresowanych po zakończeniu naboru.
*Kwestionariusz osobowy dla clsoby ubiegajqcej się o Zatrudnienie, Stanowi załqcznik Nr 1 do
rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja )996r. w sprawie zakresu
prowadzenia przez pracodawców dclkumentącji w sprawach zwiqzanych ze slosunkiem pracy
oraz sposobu prowądzenią ąkt osobowych prącownika (Dz' U' Nr 62' poz' 286 z późn. zm.)
**Dotyczy kandydatów, hórzy zamierzajq skorzystać z uprawnienia, o którym mowaw ąrt' ]3a
ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzqdowych (tj Dz U z 2016 r.,

poz. 902 ).
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AndńejBracha


