WOJT GN41N Y
SĘDZIEJOWICE

.]8

-

160 sedzlelowicF

wreiu',rs-łl'-"i';

,,t,

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Na podstawie ań. 1l ust.

1,

aft, 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządowych (Dz.U. z2018 r., poz. 1260) Wójt Gminy Sędziejowice
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice.

1. Stanowisko pracv:

- podinspektor / inspektor

ds. obsługi Rady Gminy i sołectw.

2. Wvmagania niezbędne dla osób biorących udział w naborze:
-

oblrvatelstwo polskie,

- pełna

zdolnośó do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieposzlakowana
- brak skazania

opinia,

prawomocnyn \łyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-

wyksźałceniewyższe .

3. Wymagania dodatkowe dla osób biorących udział w naborze:
-

preferowane będą osoby z doświadczeniem zawodowym w administracji publicznej,

-

preferowane będą osoby z wyksźałceniemadministracyjnym,

- znajomośó przepisów prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na ww. stanowisku m.in.
ustawa o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie
do informacj i publicznej,
- umiejętność olganizacji

pracy,

- umiejętnośćpracy w zespole.

4, Zakes wykonywanych zadń na stanowisku:

-

obsługa biurowa i organizacyjna Rady, jej komisji i sołectw, w tym przygotowanie

materiałów oraz dokumentowanie ich posiedzeń;

-

zapewnienie właściwychwaruŃów do przeprowadzania sesji, posiedzeń, zebrań i spotkń;

- tworzenie warunków
- organizacyjne i

do prawidłowego wypełniania mandatu ladnego;

kancelaryjne zŃezpieczeńe wyborów sołtysów;

-

prowadzenie rejestrów uchwał Rady, interpelacj i i wniosków radnych;

-

przekazywanie do realizacji uchwał Rady, wniosków komisji, interpelacji i wniosków radnych
zainteresowanym Referatom oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem;

- przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady;

-

pruekazryanie do publikacji w dzienniku urzędowym uchwał Rady stanowiących prawo
miejscowe;

- prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę w postaci
elekhonicznej oraz udostępnianie ich do powszechnego wglądu

-

;

obsługa funduszu sołeckiego.

wskźnik zakudnienia osób niepełnosprawnych w iednostce:
w miesiącu wrześniubr. wskźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy
5.

Sędziejowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.
6. Informacia o warunkach pracy na stanowisku:
- zatrudnienie na podstawie

umowy o pracę

,

- stosrrnek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę

nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony,
- w przypadku osób

podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,

w tym kierowniczym stanowisku vzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas

określony nie dłuższy niż 6 miesięcy,
- praca w

pełnym wymiarze czasu pracy

do piątku ( dobowy wymiar czasu

-

1 etat ( 40 godzin

tygodniowo) , od poniedziałku

placy 8 godzin),

- praca przy komputerze ( praca

z

- placa zę sprzętem biurowym

m.in, drukarka, skaner, kserokopiarka)

- miejsce pracy:

7. Wymagane

:

monitorem ekranowlłn),

Urząd Gminy Sędziejowice (budynek piętrowy - brak windy).

dokumenł:

- podanie o pracę z uzasadnieniem.
- kwestionariusz
-

osobowy dla kandydata,

Ąciorys (CV),

- kopie dokumentów
- kopie

potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje

,

posiadanych świadectw z poprzednich miej sc pfacy,

- oświadczenie o

zatrudnieniu (miejsce pracy, stanowisko, okres zatrudnienia)

-

w przypadku

zatrudnienia trw ającego,
- oświadczenie o pełnej zdolności do

czynnościprawnych i korzystaniu z pełni praw

publicznych,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ściganez oskarżenia publicznego

lub przestępstwa skarbowe umyślne,
- oświadczenie o

rekrutacji.

wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów

Kandydat powinien zńączyć do składanych dokumentów podpisaną klauzulę informacyjną

(treśó klauzuli oruz ośńadczeń do pobrania

na stronie

bip.gminasedziejowice.pl

przy ogłoszeniu o naborze).

8. Ofęńy należv składać w zamkniętei kopercie z dopiskiem
,,

:

Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor / inspektor ds. obsługi Rady Gminy i sołectd' ,

r.

w terminie do 8 listopada 2018

do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy

Sędziejowice, ul. Wieluńska 6.
W przypadku przesłania dokumentów pocztą,liczy się data wpływu do Urzędu Gminy
Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice.

upowżniona do udzielania dodatkowych informacji - Izabęla Rusiniak
pracowniczych, bhp i szkolenia, tel. 43 677 1l 57 - pok. nr 2 .

9, Osoba
ds.

-

inspektor

Sędziejowice, 29 pńdziemika 2018 r.

Klauzura informacyjna

1,
2.
3.

Wypęłniając obowiązek wynikający z ar(. 13 RozĘolządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2'|
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób flzycznych w związku z przetwafzartiem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylęnia dyręktywy 95/46lWE, Gmina Sędzi€jowic€
informuję, iż:
Administratoręm Pana/Pani danych osobowych jest wójt Gminy Sędziejowice,

Funkcję InspeLtora Danych Osobowych pełni:
Adam Swierczyiski, e-mail: iod@gminasedziejowice.pl
Pana/Pani dane osobowe będą przętwarzfirę w cęlu : w proc€się rekrutacji, w związktl z ogłoszeniem naboru na wolne
stanowisko urzędnicze,, podin§p€Llor / inspellor ds. obsługi Rady Gminy i sołęctw". Podstawą prawną do przętwarzania
Pana,Pani danych osobowych jest ustawa z dnia 2l listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U . z 2018 t. poz.

\260)

5,

Pana/Pani dane osobowę będą przetwarzan€ przez czas niezbędny do procęsu rękrutacji, a następnie przez okres 5 lat
zgodnię z rozporządzeniem Pręzęsa Rady Ministrów z dnia 18 styczrria 20ll r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jędnolirych rzęczoylych wykazów akt oraz instrukcji W sprawię olganizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
(Dz.U. z20l1, r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będzie przysługiwał osobom i podmiotom upoważnionym na podstawi€ prżępisów
prawa..

Przysługuję Panu/Pani żądanie dostępu do danych o§obowych oraz poprawianie danych osobowych, Ponadto przysługuję
Panu/Pani pra\ło usunięcia lub ograniczenia przętważaiią prawo do wniesienia sprzeciwu wobec plzętwuzarią a takżę
prawo do przęnoszenia danych.
Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonęj zgody na przetwarzanię danych osobowych w dowolnym momencie, bez
7.
wpływu na zgodnośćZ p.awęm przętwarzanią któręgo dokonano na podstawię zgody przedjej cofnięciem.
Podanie przez PanaĘanią danych osobowychjest dobrowoln€, ale niezbędne do realizacji c4łmościwynikających z pkt. 3.
9.
Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazlje i lie zamiena przekazywać danych osobowych do patistwa trzeciego.
10, Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Pręzęsa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6,

