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. Nr223,poz.1458)
WOJT GMINY POPIELOW
ogfasza nabor na wolne stanowisko urz§dnicze ds. EWIDENCJI LUDNOSCI
w Referacie Spraw Obywatelskich w Urz$dzie Gminy w Popielowie
Kandydaci przyst^pujqcy do konkursu powinni spelniac nast^pujqce
wymagania:
1.Wymagania niezb§dne :
1) obywatelstwo polskie
2) petna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z petni praw
pilblicznych
3) wyksztatcenie wyzsze, preferowane administracyjne
4) staz pracy minimum 3 lata
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sa_du za umyslne przest^pstwo
scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przest^pstwo skarbowe
6) znajomosc przepisow o ewidencji ludnosci i dowodach osobistych
7) znajomosc przepisow kodeksu postepowania administracyjnego
8) biegta obstuga komputera - pakietu biurowego MS Office
9) nieposzlakowana opinia
2. Wymagania dodatkowe
1) doswiadczenie zawodowe w ewidencji ludnosci
2) gotowosc do samoksztalcenia i innych form doksztatcania
3) umiejetnosc przeprowadzenia rozmow z interesantami
4) odpowiedzialnosc, systematycznosc, doktadnosc w dzialaniu
5) dyspozycyjnosc
6) komunikatywnosc i umiejetnosc pracy w zespole
7) znajomosc j^zyka obcego
3. Zakres wykonywanych zadah na stanowisku:
1) wykonywanie wszystkich spraw w zakresie zameldowania i wymeldowania na
pobyt stafy i czasowy
2) prowadzenie postepowan administracyjnych w sprawach zameldowah i
wymeldowah oraz uchylenia czynnosci technicznej zameldowania
3) sporzajdzanie okresowych sprawozdan i analiz dotyczajsych ewidencji ludnosci
4) prowadzenie i aktualizacja statego rejestru wyborcow
5) sporz£[dzanie spisow wyborcow
6) wydawania i ustawowej wymiany dowodow osobistych
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 wyksztatceniu 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 poswiadczaja^ce wyksztalcenie (kserokopie dyplomow
lub
zaswiadczeri 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 ukonczonych kursach i szkoleniach
etc.)
8) kserokopie
swiadectw
pracy z dotychczasowych
miejsc
pracy
poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z orginatem lub oswiadczenie
kandydata w przypadku trwaja^cego stosunku pracy
9) oswiadczenie kandydata o pelnej 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
pczest^pstwo skarbowe
List motywacyjny oraz CV powinny bye opatrzone klauzulq o tresci: ,,Wyrazam zgod$
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbqdnych 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 21 listopada 2008r o pracownikach samorzajdowych (Dz.U.z
2008rNr223,poz.1458)".
Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy sktadac 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: ,,Naborna wolne stanowisko urzqdnicze ds. Ewidencji
Ludnosci" w terminie do dnia 28 stycznia 2011r do godz. 1515
wta.cznie).
Aplikacje , ktore wplyna^ 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 niezwlocznie 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.
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