BURMISTRZ ZŁOCIEŃCA
ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko aplikanta Straży Miejskiej (pełny etat)
w Straży Miejskiej, w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie lub inne zgodnie z art.11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, objętym naborem,
5) nieposzlakowana opinia,
6) wykształcenie co najmniej średnie,
7) prawo jazdy kat. B,
8) ukończone 21 lat,
9) znajomość zagadnień i przepisów regulujących sprawy: o strażach gminnych, kodeks wykroczeń, instrukcja kancelaryjna dla organów gminy.
2. Dodatkowe wymagania:
1) umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, sumienność, rzetelność, gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
odporność na stres, dyspozycyjność.
2) umiejętność i doświadczenie w pracy w grupie,
3) znajomość topografii i infrastruktury miasta i gminy Złocieniec,
4) umiejętność obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych (skaner, drukarka) oraz programów biurowych,
5) znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym co najmniej podstawową komunikację (niemiecki lub angielski)
3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) wykonywanie zadań w zakresie ochrony ładu i porządku publicznego wynikające z ustaw oraz aktów prawa miejscowego.
2) podejmowania interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia,a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi:
3) patrolowanie ulic oraz terenów miejskich i kontrola pod względem przestrzegania przepisów prawa;
4) wykonywanie zadań w zakresie działań prewencyjnych i profilaktycznych wśród mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży w
wieku przedszkolnym i szkolnym,
5) współdziałanie z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego oraz z innymi
instytucjami.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku w Złocieńcu przy ul. Stary Rynek 3 (w budynku nie ma windy – dostęp schodami),
stanowisko pracy wyposażone jest w komputer z osprzętem, niezbędne oprogramowanie, telefon,
oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
powierzchnia stanowiska pracy wynosi co najmniej 2 m² wolnej przestrzeni podłogi,
wentylacja pomieszczenia – naturalna i klimatyzacja, a ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym – min. + 18° C,
dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń,
praca w systemie równoważnego czasu pracy, w różnych godzinach tzn. praca zmianowa, w nocy, w niedziele i święta,
wykonywanie czynności poza siedzibą pracodawcy w celu realizacji zadań, w tym służba patrolowa,
odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.

5. Informuje się, że w sierpniu 2017 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,
4) oświadczenie o niekaralności,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym pracę na stanowisku,
7) 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.
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 aplikanta w Straży Miejskiej” w terminie do dnia 26 września 2017 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) osoby zatrudnione na stanowisku strażniczym podlegają obowiązkowym badaniom lekarskim oraz psychologicznym,
5) bliższych informacji na temat naboru udziela Sekretarz Gminy Złocieniec lub Komendant Straży Miejskiej w Złocieńcu;
6) 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.
Burmistrz Złocieńca
/-/ Krzysztof Zacharzewski
Złocieniec, 12 września 2017r.

