OGLOSZENIE O NABORZE KANDYDATOW
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o
pracownikach samorza^dowych (Dz.U. Nr 223,poz.1458; z 2010r Nr 229,poz. 1494) w
zwia/ku z art. 7 pkt 3 powolanej ustawy
WOJT GMINY POPIELOW
ogtasza otwarty i konkurencyjny nabor na wolne stanowisko urz^dnicze Podinspektora ds. Zarza^dzania Kryzysowego i OC
w Referacie Spraw Obywatelskich w Urz^dzie Gminy w Popielowie
Kandydaci przyst^puja^cy do konkursu powinni spelniac nastQpuj^ce
wymagania:
1.Wymagania niezb$dne :
1) obywatelstwo polskie
2) pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z petni praw
publicznych
3) wyksztalcenie wyzsze, preferowane administracyjne lub prawnicze
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sajdu za umyslne przestepstwo
scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przest^pstwo skarbowe
5) znajomosc podstaw funkcjonowania administracji samorzajdowej
6) biegte obsfuga komputera - pakietu biurowego MS Office
7) nieposzlakowana opinia
2. Wymagania dodatkowe
1) gotowosc do samoksztatcenia i innych form doksztaJcania
2) samodzielnosc i kreatywnosc
3) dyspozycyjnosc
4) obowia^zkowosc i rzetelnosc
5) komunikatywnosc i umiej^tnosc pracy w zespole
3. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku:
1) Realizowanie ustawy o powszechnym obowia^zku obrony RP,
a w szczegolnosci:
- przygotowanie rejestru osob na potrzeby kwalifikacji wojskowej,
- przygotowanie list oraz wezwah do kwalifikacji wojskowej,
- czynny udzial w komisji przeprowadzaja^cej kwalifikacje wojskowe.
- realizowanie zadah statego dyzuru,
- organizacja akcji kurierskiej.
2) Realizowanie ustawy o zarza^dzaniu kryzysowym
a w szczegolnosci:
- opracowanie i aktualizacja planow wynikaja^cych z ustawy,
- realizowanie polityki informacyjnej o zasadach post^powania w przypadku
wystapienia sytuacji kryzysowych,
- monitorowanie wystepuja^cych zagrozeh i prognozowanie rozwoju sytuacji,
- wspotpraca z powiatowymi zespotami zarza^dzania kryzysowego,
- nadzorowanie i kontrolowanie utrzymania w statej gotowosci urza^dzeh
alarmowych
- prowadzenie magazynow, zapewnienie odpowiednich warunkow ksploatacji,
przechowywania i konserwacji sprzetu, oraz prowadzenie stosowanej
dokumentacji,

- okreslenie potrzeb oraz planowanie srodkow finansowych na realizacj§ zadari,
3) Realizowanie ustawy o ochronie przeciwpozarowej
a w szczegolnosci:
- realizowanie zadah z zakresu ochrony p.poz.,
- organizowanie gminnych sluzb ratowniczych,
- prowadzenie inwentaryzacji majajtku ochotniczych strazy pozarnych,
- rozliczanie kart drogowych samochodow bojowych ochotniczych strazy
pozarnych z terenu gminy,
- rozliczenie kosztow utrzymania remiz strazackich,
- zapewnienie wyposazenia i zapewnienie gotowosci bojowej ochotniczych strazy
pozarnych,
- prowadzenie ewidencji srodkow transportowych,
- przygotowanie projektow uchwat w zakresie podatku od srodkow ransportowych,
- naliczanie i egzekwowanie podatku od srodkow transportowych.
4. Wymagane od kandydata dokumenty:
1) oferta z wnioskiem o zatrudnienie i list motywacyjny
2) kwestionariusz
osobowy dla osoby ubiegaja^cej si§ o zatrudnienie (do
pobrania)
3) CV z informacjami o wyksztalceniu i opisem dotychczasowego przebiegu
pracy zawodowej,
4) oswiadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
5) oswiadczenie kandydata o braku przeciwskazan zdrowotnych do zajmowanego
stanowiska
6) dokumenty poswiadczajqce wyksztalcenie (kserokopie dyplomow
lub
zaswiadczeh o stanie odbytych studiow poswiadczone przez kandydata za
zgodnosc z orginatem)
7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiej^tnosciach
(certyfikaty j^zykowe, zaswiadczenia o ukohczonych kursach i szkoleniach
etc.)
8) kserokopie swiadectw pracy (jesli takie posiada) z dotychczasowych
miejsc pracy poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z orginatem
lub oswiadczenie kandydata w przypadku trwaja.cego stosunku pracy
9) oswiadczenie kandydata o petnej zdolnosci do czynnosci prawnych i
korzystaniu z pelni praw publicznych
10) oswiadczenie kandydata, o niekaralnosci prawomocnym wyrokiem sa^du
za umyslne przest^pstwo scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne
przest^pstwo skarbowe
List motywacyjny oraz CV powinny bye opatrzone klauzulq o tresci: ,,Wyrazam zgodq
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezb$dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz.926 z pozn.zm)
oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorzajdowych (Dz.U.z
2008r Nr 223,poz. 1458; z 201 Or Nr 229,poz. 1494 )".
Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy skladac w zamkni^tych kopertach
w kancelarii Urz^du Gminy w Popielowie lub przeslac poczta^ na adres:
Urza^d Gminy w Popielowie, ul.Opolska 13, 46-090 Popielow, z dopiskiem na

kopercie: ,,Nabor na wolne stanowisko urzqdnicze "Podinspektora ds.
Zarzqdzania Kryzysowego i OC" w terminie do dnia 19 stycznia 2011r
do godz. 1515 wta_cznie).
Aplikacje , ktore wpfyna^ po wyzej okreslonym terminie nie b§da^ rozpatrywane.
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod nr telefonu 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 niezwtocznie umieszczana na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.popielow.pl)
oraz na tablicy informacyjnej w Urz^dzie Gminy w Popielowie po
zakonczeniu procedury naboru.

szyhski

Popielow, dn. 5 stycznia 2011r.

