OGLOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWTSKO URZ4DNICZE

Burnistrz Blonia oglasza otwarty

i

konkurencyjny nab6r na wolne stanowisko
w
w
urzgdnicze UrzEdzie Miejskim
Bloniu, ul. Rynek 6, 05-870 Blonie

l.Stanowisko pracy:
straznik Strazy Miej skiej

2. Wymagania niezbgdne od kandydat6w:

l)

2)
3)
4)

oblaratelstwopolskie,
ukoriczone 21 lat.
pelna zdolnosi do czl,nnosci prawnych i kozystanie z pelni praw publicziych,

nlksztalceniewyzsze,
5\ hien.o,nn2 nhini,

6)
7)

pelna sprawnoSi pod wzglgdem fizycznym i psychicznym
brak skazania pmwomocnym wyrokiem s4du za umySlne przestgpstwo Scigane z
oskadenia publicznego umySlnie popelnione p.zest9pstwo lub przestgpstwo
skarbowe,
8) uegulowany stosunek do slu2by wojskowej,
9) prawo jazdy kat. B,
10) znajomoSi obslugi komputera

i

3. Wymagania dodatkowe od kandydat6w:

1)

2)
3)
4)

co najmniej dwuletni staz pracy,
umiejEtnoSi pracy w zespole,

dyspozycyjnoSi,
odpomoSd na stres.

4, Zakres zadafi Wkonywanrych na stanowiskach.
Zadania wykonywane na stanowiskach okreSla ustawa z dnia 29 sierpnia 1997
strazach gn'rinnych / Dz. U. 2 .2013 t., poz,l383 j.t. ze zrr.l

r.

o

Pracownika samorz4dowego obejmuj4 ponadto prawa i obowiqzki wynikajqce z ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz4douych / Dz. U. z 2014 r. poz.l2o2
Jt. t.

5.

Warunki pracy:
Pelny wymiar czasu pracy.
Praca urykonl.wana w sl stemie dwuzrnia-nowym.

6.

Wskainik zatrudnienia:

W miesi4cu maju 2015 r. wskahrik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnieniu os6b
niepelnosprawnych wynosil mniej niz 690.

7. Wymagane dokumenff:
1) list motla 'acyjny,
2) kwestionariusz osobowy - wedlug wzoru dostgpnego na stronie intemetowej
Urzgdu Miejskego w Bloniu lub w Dziale Kadr Urzgdu M. w Blonirr,
3) zyciorys / CV /
4) kopia dokumentu poswiadczajqcego wyksztalcenie, np. dyplomu;
5) irme dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejghosciach,
6) oSwiadczenie kandydata o pelnej zdolnoSci do cz]'nnosci prawnych i korzystaniu z
pelni praw publicznych,
7) oSwiadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania rq'rokien sqdu za
icigane z oskar2enia publicznego i umySlnie popelnione przestgpstwo lub
przestgpstwo skarbowe,

8) oSwiadczenie zgody

na

przetwarzanie danych osobowych

rehutacyj nych.
9) kopie dokument6w potwierdzaj4ce staz pracy,
10) dokument potwierdzaj4cy rx.egulowany stosunek do shzby woj skowc;,

do

cel6w

Przed zawarciem umol\ry o pmcg wybrani kandydaci skladaj4 informacjg z
Krajowego Rejestru Kamego o niekarahoici oraz bgd4 podlegai obowi4zkowym
badaniom lekarskim i psychologicznym.

8. Miejsce i termin zloZenia dokument6w.
Ofertg i wszystkie wymagane dokumenty nalezy zlozyi osobiscie w siedzibie Urzgdu
Miejskiego w Bloniu, ul. Rynek 6 w pokoju
I w godzinach pracy urzgdu lub przeslai
pocztq na adres: Urz4d Miejski w Bloniu, ul. Rynek
05-870 Blonie , w zamkni9tej
kopercie z dopiskem: ,,Nab6r na stanolvisko stra2nik Stairy Miejskiej ,, do dnia 10 lipca
2015 r. (decyduje data faktycznego uplywu do urzgdu).

ff

6,

Dokumenty aplikacyjne, kt6re uplynq. do urzgdu po wyzej okreilonym terminie nie

bQd4

rozpalrywane.

Ogloszenie o naborze opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzqdu
Miejskiego w Bloniu oraz umieszczone na tablicy informacyjnej Urzgdu Miejskiego w
Bloniu.
Idbrmacja o wyniku naboru bgdzie umieszczona na stronie intemetowej Biuletynu Informacji
Publicznej / u.r.n'.bipblpqieBl / oraz na tablicy informacyjnej urzgdu.

Blonie, 15 czenvca 2015 r.

