BURMISTRZ ZŁOCIEŃCA
ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko ds. obrotu nieruchomościami (pełny etat)
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3
1. Wymagania niezbędne:
obywatelstwo polskie lub inne zgodnie z art.11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, objętym naborem,
nieposzlakowana opinia,
co najmniej wykształcenie średnie o kierunku lub specjalności związanej z administracją publiczną, geodezją, wyceną i obrotem
nieruchomościami,
7) co najmniej roczny staż pracy o charakterze zgodnym z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku lub co najmniej roczne prowadzenie
działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku;
8) znajomość przepisów ustaw: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, o księgach wieczystych i hipotece, o samorządzie gminnym,
ustawy o gospodarce nieruchomościami, o kształtowaniu ustroju rolnego, instrukcji kancelaryjnej dla gmin i i przepisów wykonawczych do w/w
ustaw.
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2. Wymagania dodatkowe:
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znajomość z zakresu obsługi urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax, niszczarka);
umiejętność organizacji pracy własnej i wykonywania pracy w zespole;
łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych;
zaangażowanie, kreatywność i otwartość na nowe pomysły.

3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) realizowanie zadań gminy, wynikających
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ustawy o gospodarce nieruchomościami, w szczególności gospodarka i obrót gminnymi
nieruchomościami, w tym zbywanie, nabywanie i wymiana nieruchomości, oddawanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości, rozwiązywanie
umów wieczystego użytkowania nieruchomości, składanie oświadczeń o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości, wydzierżawianie i
wynajmowanie nieruchomości, wnoszenie o zmianę treści ksiąg wieczystych nieruchomości,
prowadzenie rejestru sprzedaży mienia komunalnego, rejestru umów dzierżawy nieruchomości i rejestru wynajmu lokali użytkowych,
opracowywanie projektów uchwał w sprawie nadawania nazw ulicom, placom, innym terenowym obiektom publicznym i drogom wewnętrznym
oraz nadawanie numeracji porządkowej dla nieruchomości,
prowadzenie i aktualizacja ewidencji nazw ulic, placów, innych terenowych obiektów publicznych i dróg wewnętrznych oraz numeracji porządkowej
nieruchomości,
prowadzenie dokumentacji referatu, związanej z planowaniem i realizacją dochodów i wydatków, w tym dochodów i wydatków dotyczących
gospodarki gminnym zasobem mieszkaniowym i nieruchomościami użytkowymi,
sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie realizowanych zadań.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:
1) stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku w Złocieńcu przy ul. Wolności 10(w budynku nie ma windy – dostęp schodami),
2) stanowisko pracy wyposażone jest w komputer z osprzętem, niezbędne oprogramowanie, telefon,
3) oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
4) powierzchnia stanowiska pracy wynosi co najmniej 2 m² wolnej przestrzeni podłogi,
5) wentylacja pomieszczenia – naturalna i klimatyzacja, a ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym – min. + 18° C,
6) dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.
7) praca administracyjno – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
8)
w uzasadnionych przypadkach konieczność pracy w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta,
9)
w razie potrzeby wykonywanie czynności poza siedzibą pracodawcy w celu ustalenia stanu faktycznego nieruchomości,
10) odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.
5. Informuje się, że w kwietniu 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.
6. Wymagane dokumenty:
1) oferta z wnioskiem o zatrudnienie i listem motywacyjnym,
2) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę,
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie
danych osobowych w trakcie naboru na cel naboru,
oświadczenie o niekaralności,
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym pracę na stanowisku,
kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz okresy prowadzenia
działalności gospodarczej,
8) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
9) kopia dokumentu, określonego w przepisach o służbie cywilnej, potwierdzającego znajomość języka polskiego dla kandydatów z
obywatelstwem innym niż polskie,
10) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kiedy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa
w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
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7. Inne informacje dla kandydatów:
1)
dokumenty aplikacyjne (oryginalne lub kopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem) należy składać w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Złocieńcu przy ul. Stary Rynek 3 lub przesłać pocztą na adres urzędu (kod: 78-520) z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko
urzędnicze ds. obrotu nieruchomościami ” w terminie do dnia 10 czerwca 2016 r.. Oferty, które wpłyną do urzędu po tym terminie, nie
będą rozpatrywane,
2)
każdy kandydat spełniający wymogi formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
3)
osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym, zobowiązane będą do
odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę
przygotowawczą;
4)
bliższych informacji na temat naboru udziela Sekretarz Gminy Złocieniec;
5)
informacja o kandydatach, przebiegu postępowaniu i wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
/www.bip.zlocieniec.pl/ oraz na tablicy informacyjnej urzędu, bo informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację
publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Złocieniec, 25 maja 2016 r.

Burmistrz Złocieńca
/-/ Krzysztof Zacharzewski

