
OGLOSZENIE O NABORZE KANDYDATOW

Na podstawie art. 11 ust.l i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o
pracownikach samorzajdowych (Dz.U.Nr 223,poz.l458) w zwia^zku z art. 7 pkt 3
powolanej ustawy

WOJT GMINY POPIELOW
oglasza otwarty i konkurencyjny nabor na stanowisko

urzednicze - ds. BUDOWNICTWA I PROGRAMOW POMOCOWYCH
w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Technicznej,

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska w Urz^dzie Gminy w
Popielowie

Kandydaci przyst$puja_cy do konkursu powinnj spetniac nast^ puja^ce
wymagania:
1. Wymagania niezb§dne :

1) obywatelstwo polskie
2) pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z peJni praw

publicznych
3) wyksztafcenie wyzsze lub srednie techniczne (preferowane budowlane)
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sa^du za umyslne przest^pstwo

scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przest^pstwo skarbowe
5) znajomosc przepisow prawnych: ustawa o samorzaxJzie gminnym, kodeksu

post^powania administracyjnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz
przepisow dotyczqcych pozyskiwania srodkow w ramach funduszy
strukturalnych i innych programow pomocowych

6) umiej^tnosc samodzielnego przygotowania wnioskow o pozyskanie srodkow
pomocowych

7) biegta obstuga komputera - pakietu biurowego MS Office
8) nieposzlakowana opinia

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomosc minimum jednego j^zyka obcego (mile widziany niemiecki lub

angielski)
2) dyspozycyjnosc
3) komunikatywnosc i umiej^tnosc pracy w zespole
4) samodzielnosc i kreatywnosc
5) znajomosc podstaw funkcjonowania administracji samorza^dowej

3. Zakres wykonywanych zadah na stanowisku:
1) przygotowanie i rozliczanie inwestycji i remontow prowadzonych przez

2) zbieranie i upowszechnianie informacji o mozliwosci pozyskiwania
funduszy z Unii Europejskiej i nnych zrodet dla gminy, podleglych jednostek
organizacyjnych, organizacji pozarza^dowych oraz mieszkancow

3) przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej przy wspolpracy ze
stanowiskami merytorycznymi



4) wspotpraca w dziedzinie realizacji zadan wynikaja^cych ze dokumentow
strategicznych

5) prowadzenie procedur zwia^zanych z realizacja^ zamowieh publicznych, a w
Szczegolnosci robot budowlanych

4. Wymagane od kandydata dokumenty:

1) oferta z wnioskiem o zatrudnienie i list motywacyjny
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajqcej si§ o zatrudnienie (do

pobrania)
3) CV z informacjami o wyksztalceniu i opisem dotychczasowego przebiegu

pracyzawodowej,
4) oswiadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
5) dokumenty poswiadczaja[ce wyksztalcenie (kserokopie dyplomow lub

Zaswiadczeri o stanie odbytych studiow)
6) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiej^tnosciach

( certyfikaty j^zykowe, zaswiadczenia o ukohczonych kursach i
szkoleniach etc.)

7) kopie swiadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy
8) oswiadczenie kandydata o pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych i

korzystaniu z petni praw publicznych
9) oswiadczenie kandydata, o niekaralnosci prawomocnym wyrokiem sa^du

za umyslne przest^pstwo scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne
przest^pstwo skarbowe

Oferta z wnioskiem o zatrudnienie powinny bye opatrzone wtasnorqcznie klauzulq o
tresci: Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb niezb$dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
ustawq z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr
101,poz.926 z pozn.zm) oraz ustawq z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach
samorzajdowych (Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz. 1593 z pozn.zm.).

Ofert§ i wszystkie wymagane dokumenty nalezy skladac w zamkni^tych
kopertach w kancelarii Urz^du Gminy w Popielowie lub przeslac poczta, na
adres: Urzajd Gminy w Popielowie, ul.Opolska 13, 46-090 Popielow, z
dopiskiem na kopercie: ,,Nabor na stanowisko ds.budownictwa i
programowpomocowych" w terminie do dnia 10 lipca 2009r (wta^cznie).
Oferty, ktore wplyna^ po wyzej okreslonym terminie nie b§da^ rozpatrywane.

Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod nr telefonu 077/4692 027 wew.29.

Nabor zostanie przeprowadzony w dwoch etapach przez Komisj§ Rekrutacyjnq
powolana^ przez Wojta Gminy.

I etap naboru - sprawdzenie ofert pod wzgl^dem formalnym, bez udziatu
kandydatow.
Ztozone oferty b^da_ badane pod ka t̂em kompletnosci i spetnienia wymagah
niezb^dnych dla kandydata na wskazane stanowisko urz^dnicze.
II etap naboru - rozmowy kwalifikacjne z kandydatami spelniajacymi wymogi
formalne.



Kandydaci dopuszczeni do II etapu konkursu zostanq. powiadomieni
indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru b^dzie niezwtocznie umieszczana na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.popielow.pl)
oraz na tablicy informacyjnej w Urzfdzie Gminy w Popielowie po
zakonczeniu procedury naboru.

Popielow, 24 czerwca 2009r.

szynski


