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OGŁOSZENIE ONABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Na podstawie art.

1

1

ust, 1, ań. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz.902 z późn. nn.) Wójt Gminy Sędziejowice
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze

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

1. Stanowisko p!a,cy:

- podinspektor/inspektor

ds. gospodarki przestrzerrnej.

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

oblrłatelstwo polskie,

- pełna

zdolnośó do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicmych,

- nieposzlakowana
- brak skazania

opinia,

pra\łomocnym vtTrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarźenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie
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wyższe magisterskie, kierunek gospodarka przestrzenna,

- letni stź pracy

w jednostkach samolządu tery{orialnego,

3. wvmaeania dodatkowe dla osób bioracvch udział w naborze:
- znajomośćprzepisów

prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na ww. stanowisku m.in.

ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeks postępowania

administracyjnego, o samorządzie gminnym, prawo budowlane, o gospodarce

nieruchomościami,
- umiejętnośćorganizacji pracy,
- umiejętnośó pracy w zespole.

4. zakres wvkonywanych zadń na stanowisku:
-

pźygotowywanie materiałów dla oceny zmian w zagospodarowaniu

,

oraz analizy

rłniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz zmiany studium uwaruŃowń i kieruŃów zagospodarowania
przestrzennego gminy Sędziej owi ce, z.łłanedalej "studium"

- opracowywanie zmian lub aktualizacji studium,
-

opracowyrłanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian,

-

opiniowanie opracowań i dokumentacji mających znaczenie dla planowania przestrzennego,
sporządzanych przez inne jednostki gminy oraz inne podmioty,

-

prowadzenie i aktualizowanie lejestru miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, przechowywanie oryginałów i kopii ( w tym również uchylonych
i nieobowiązujących), studium

uwaruŃowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy, oraz irrrrych opracowań i dokumentacji mających znaczenie dla przestrzennego

rozwoju gminy,
- wydawanie
-

wyrysów i wypisów z planów zagospodarowania przestTzermego,

wydawanie zńwiadczeń o ptzeznaczenill w planie zagospodarowania przestrzennego,

- wydawanie

decyzji o warunkach zabudowy bądź decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego oraz prowadzenie ich rejestru.

5.

Wskźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnvch

w jednostce:

w miesiącu wrześniu br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy
Sędziejowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.

6. Informacja o warunkach pracv na stanowisku:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ,
- stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę

nawiąuje się na czas nieokreślony lub na czas okeślony,
- w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,

w tym kierowniczym stanowisku utzędniczym, rjmo\łię o pracę zawiera

się

na czas

określony nie dłuższy nlż 6 miesięcy,
- praca w

pełnyn wymiarze czasu pracy

do piątku ( dobowy
- miejsce pracy:

7. Wymaqane

-

1 etat ( 40

godzin tygodniowo)

, od

poniedziałku

wymiar cza§) pracy 8 godzin),

Urząd Gminy Sędziejowice (budynek piętrowy - brak windy).

dokumenł:

- podanie o pracę z uzasadnieniem,

, kwestionariusz osobowy dla kandydata,
- życiorys

(CV),
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- kopie dokumentów

potwierdzających wyksźałceniei dodatkowe kwalifikacje

,

(oryginały do wglądu),
- kopie

posiadanych świadectw z poprzednich miejsc pracy (oryginały do wglądu)

- 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

v"ryrńeńl zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do reaIizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą

z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowychDz.U. z2016 r. poz.922 )
- oświadczenie o posiadanym obywateistwie polskim.

8. Oferlv naieżv składaó w zamkniętej kopercie z dopiskiem
,,

:

Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor/inspektor ds. gospodarki przestrzennej"

w terminie do 14 listopada 2017

r,

,

do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy

Sędziejowice, ul. Wielńska 6.
W przypadku przesłania dokumentów liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Sędziejowice.

upowżniona do udzielania dodatkowych informacji - Izabela Rusiniak
pracowniczych, tel. 43 677 11 57 - pok. nr 2 .

9. Osoba
ds,

Sędziejowice, 3 listopada 2017 r,

-

inspektor

