
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 z pozn.zm.)

WOJT GMINY POPIELOW
ogtasza nabor na wolne stanowisko urzfdnicze-

Referenta ds. BUDOWNICTWA
w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Technicznej,

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
w Urz^dzie Gminy w Popielowie

Kandydaci przyst^pujqcy do naboru powinni spetniac nast$pujaj=e
wymagania:
1. Wymagania niezb^dne :

1) obywatelstwo polskie;
2) petna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pelni praw

publicznych;
3) wyksztalcenie wyzsze, preferowane budownictwo
4) staz pracy: 2 lata
5) niekaralnosc prawomocnym wyrokiem sajdu za umyslne przestepstwo scigane

z oskarzenia publicznego lub umyslne przestepstwo skarbowe
6) znajomosc przepisow prawnych: ustawa o samorzajdzie gminnym, o

zamowieniach publicznych , kodeksu post^powania administracyjnego,
7) biegfa obsluga komputera - pakietu biurowego MS Office
8) stan zdrowia pozwalaja^cy na zatrudnienie na stanowisku urz^dniczym
9) nieposzlakowana opinia

2. Wymagania dodatkowe:
1) latwosc w przyswajaniu wiedzy, ch§c podnoszenia kwalifikacji
2) dyspozycyjnosc
3) komunikatywnosc i umiej^tnosc pracy w zespole
4) samodzielnosc i kreatywnosc
5) znajomosc podstaw funkcjonowania administracji samorzs[dowej

3. Zakres wykonywanych zadah na stanowisku:

1) prowadzenie postepowah z zakresu zamowieh publicznych w szczegolnosci
dotyczapych inwestycji i remontow;

2) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej;
3) prowadzenie zadah inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez gmin§

Popielow

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) pracaw siedzibie Urz^du Gminy w Popielowie (budynek przystosowany do

potrzeb osob niepetnosprawnych),
2) praca w petnym wymiarze czasu pracy,
3) praca wymagaja^ca wyjazdow poza siedzib§ Urz^du (wyjazdy w teren),
4) praca przy monitorze ekranowym powyzej 4 godzin dziennie



5. Informacja
W miesiapj poprzedzajacym dat§ upublicznienia ogtoszenia wskaznik
zatrudnienia osob niepetnosprawnych w Urz^dzie Gminy w Popielowie, w
rozumieniu przepisow o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnieniu
osob niepelnosprawnych, jest nizszy niz 6 %.

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1) list motywacyjny
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajapej si§ o zatrudnienie

(do pobrania ze strony: www.bip.popielow.pl),
3) zyciorys z informacjami o wyksztalceniu i opisem dotychczasowego

przebiegu pracy zawodowej,
4) kserokopia dowodu osobistego
5) kserokopie dokumentow potwierdzajapych wyksztaJcenie i kwalifikacje

zawodowe
6) kserokopie innych dokumentow o posiadanych kwalifikacjach i

umieĵ tnosciach (certyfikaty j^zykowe, zaswiadczenia o ukoiiczonych
kursach i szkoleniach etc.)

7) kserokopie swiadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, a w przypadku
trwania stosunku pracy- oswiadczenie kandydata o pozostawaniu
w zatrudnieniu

8) oswiadczenie kandydata o pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych i
korzystaniu z petni praw publicznych

9) oswiadczenie kandydata, o niekaralnosci prawomocnym wyrokiem sadu
za umyslne przest^pstwo scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne
przest^pstwo skarbowe

10)oswiadczenie o braku przeciwwskazah zdrowotnych do podĵ cia pracy na
w/w stanowisku

11) kserokopia dokumentu potwierdzajapego niepelnosprawnosc *
12) oswiadczenie kandydata o nastepujsicej tresci:

„ Wyrazam zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbqdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw% z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz.926
z pozn.zm) oraz ustawa^ z dnia 21 listopada 2008rr. o pracownikach samorzadowych
(Dz. U.z 2008 r Nr 223,poz. 1458 z pozn.zm.).

*Dotyczy kandydatow , ktorzy zamierzaj^ skorzystac z uprawnienia, o ktorym mowa w art.
13a ust.2 ustawy z dnia 21.11.2008r o pracownikach samorzadowych (Dz.U. z 2008r Nr
223,poz.1458zezm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy sktadac w zamknî tych kopertach w
kancelarii Urz§du Gminy w Popielowie lub przeslac poczta[ na adres: Urzad
Gminy w Popielowie, ul.Opolska 13, 46-090 Popielow, z dopiskiem na
kopercie: ,,Nabor na stanowisko ds. Referenta ds. Budownictwa" w
terminie do dnia 26 maja 2014r.(wta^cznie).

Aplikacje , ktore wptynst po wyzej okreslonym terminie nie b§da^ rozpatrywane.



Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod nrtelefonu 077/4692 027 wew.29.
Z Regulaminem naboru mozna si$ zapoznac w Urz^dzie Gminy w Popielowie
przy ul. Opolskiej 13 ( pok.27) oraz na stronie Biuletynu Informacji (BIP).

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

.zyriski

Popielow, 6 maja 2014r


