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WOJT GMINY
OGŁASZA KoNKURS

NA KIEROWNI CZI, sTANowISKo URZĘDNICZE
Sekretarz Gminv
w URZĘDZIE. GMINY w LEONCINIE

I. Wvmagania niezbędne:
l. Obywatelstwo
polskie;
2. Posiadaniepełnejzdolnoścido czynności
prawnychoraz korzystanięzpełni praw
publicznych;
3. osoba nie skazanaprawomocnymwyrokiem sąduza umyślne
przestępstwościgane
z oskarŻęnia
publicznegolub umyślneprzestępstwoskarbowe;
4, Cieszy się nieposzlakowanaopinią
5. Wyksztatcenievtyżnzepierwszegolub drugiegostopniaw rozumięniuprzepisów o szkolnictwie
vtyŻszym;
6. Doświadczenie
zawodowe:
pracy
a) staŻ
min. 4 |atana stanowiskuurzędniczymw jednostkachsamorządowych
tj.:
>urzędachmarszałkowskichoraz wojewódzkich samorządowych
jednostkach
organizacyjnych;
>>
starostwachpowiatowy ch oraz powi atowychj ednostkach or ganizacyjnych;
> urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budzetowych i
samorządowych zakładachbudżetowych;
>biurach(ich odpowiednikach)związkowjednosteksamorząduterytorialne
go otaz
samorządow y ch zaktadow budz etowych utworzonych przez te zw iązki;
> biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu
terytorialnego.
w tym co najmniej f lata stazu pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych
jednostkach,
b) lub osoba posiadającamin. 4 lata staŻupracy na stanowisku urzędniczymw jednostkach
wymienionych powyzej, oraz co najmniej f lata stazu pracy na kierowniczym stanowisku
urzędniczymw innychjednostkachsektorafinansówpublicznych.
7. Stanzdrowia pozwa|ającyna zatrudnieniena wskazanymstanowiskupracy.
II. Wvmagania dodatkowe:
1. Znajomośćiurniejętnośóstosowaniaw praktyce przepisów prawa w zakresie administracji
samorządowej oraz procedury admin i stracyjnej;
f . ZdoInośÓorganizacji pracy i zarządzaniazasobamiludzkimi;
3. Umiejętnośó
skutecznejkomunikacjiorazpracyw zespole;
4. Wysokakulturaosobista;
5. Znajomośó
regulacjiprawn}'ch
z zakresu:
))prawasamorządowego
(grninnego,powiatowego'ustawyz dnia21 listopada2008 r. o
pracownikachsamorządowych)
;
>Kodeksu postępowaniaadministracyjnego
(ustawaz dnia 14 czerwca1960r.);
>Kodeksupracy(ustawazdnia26 czerwca1974r.);
>Kodeksu cywilnego (ustawaz dnia23 kwietnia 1964r.\:
>Kodeksuwyborczego(ustawaz dnia5 stycznia2011 r.);
> ograniczeniaprowadzeniadziatalności
gospodarczejprzez osobypełniącefunkcjepubliczne;
>>
Prawo zamówień publicznych(ustawaz dniaf9 stycznla2OO4
r.);
> finansówpublicznych( ustawazdnia 27 sierpnia2OO9r.);
>rachunkowości;
>>
zasadwynagradzaniapracowników samorządowych
( RozporządzenieRM z dnia 18
marca2009r.):
t'

.a

> instrukcjikancelaryjnej( ustawaz dnia l8 stycznia2011 r.);
>jednolitychrzeczowychwykazów akt oruz instrukcjiw sprawieorganizacjii zakresu
dzia]taniaarchiwów zakładowych;
>ustawyo ochroniedanychosobowych(ustawaz dnia29 sierpnia1997r.);
> dostępudo informacjipublicznej(ustawaz dnia6 września
2001 r.);
> organizacjiprzyjmowaniai rozpatrywaniaskargi wniosków;
>BiuletynuInformacji Publicznej.
6. Zdolnościorganizacyjnei umiejętności
zarządzania;
7. PosiadanieprawajazdykategoriiB.
III. Zakres wykonywanvchzadań na stanowisku:
1. Przygotowywanie projektów oraz zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych
dotyczącychorganizacji Urzędu;
2. Nadzór nad poprawnościąprojektów przygotowanychpism, decyzji oraz projektów aktów
prawnychRady Gminy, Wójta Gminy;
3. Nadzór nad bezpieczeństwemi ochronądanych osobowych oraz współptacaZ Generalnym
lnspektoremDanych Osobowych;
4. Usprawnianiepracy Urzędu i nadzorw tym zakresienad doskonaleniemkadr;
5. organizacjai koordynowaniespraw zwięanych z wyboramii referendami;
IV. Wvmaganedokumentv:
l. List motywacyjny z uzasadnieniemprzystąpieniado naboru, opatrzony własnoręcznym
podpisem;
2. Cv - CurricululnVitae' opatrzonewłasnoręcznym
podpisem;
3. oświadczenieo wyrazeniuzgodyna przetwarzaniedanychosobowychna potrzeby
postępowaniarekrutacyjnego,
zgodniez ustawąz dniaf9 sierpnia1997t' o ochroniedanych
osobowych(Dz.U. zf014 r.,poz. ||82 zę zmianarni);
4. Kopi a dokumentupotwierdzającego obywatelstwopol skie;
5. Kserokopie świadectwpracy dokumentującychwymagany staŻ ptacy lub zaświadczenieo
zatrudnieniuw przypadkukontynuacji zatrudnienia;
6. Kserokopie dokumentów potwier dzających wykształcenie
;
7. Kserokopieinnych dokumentówo posiadanychkwalifikacjach,uprawnieniachi
umiejętnościach;
8. oświadczenieo pełnejzdolnoścido czynności
prawnychi korzystaniuz pełnipraw publicznych,
oraz niekaralności
za przestępstwournyślne
z oskarzeniapublicznegolub umyślne
ścigane
przestępstwoskarbowe;
9. oświadczęnię
o nie karaniudyscyplinarnyfiloraz' ż:ęniętoczy się aktualniepostępowanie;
10.oświadczenieo staniezdrowia o brakuprzeciwwskazańdo pracy na określonym
stanowisku;
11. oświadczenieo wyrazeniuzgodyna przetwarzaniedanychosobowychdo celów rekrutacji;
12.Kwestionariuszosobowydla osobyubiegającej
się o zatrudnienie.
V. Termin i mieisceskładaniadokumentów:
Wymagane dokurnenty aplikacyjne na|eŻysktadaó osobiściew sekretariacieUrzędu Gminy
Leoncin lub pocztą na adresUrzędu Gminy w Leoncinie ul. Partyzantów3 w nieprzek'racza|nym
terminiędo dnia 5 sĘcznia 2015 r. do eodz. 17.00w koperciez dopiskiem:,,DoĘczy naboru na
stanowiskoSekretarzaGminy w tcrminie do 5 sĘcznia 2015 r. do godz. 17:00''.
Aplikacje, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane,nie liczy się data stempla
pocztowego,Zastrzega się mozliwośónie wyłonieniażadnegokandydata do zatrudnieniaw
przypadkunie spełnianiaprzez nich oczekiwańpracodawcy.
W przypadku zatrudnieniakandydat zobowiązanyjest do przedłoŻenia
do wglądu pracodawcy
oryginałówdokumentów oraz do przedstawieniaoryginafu aktualnego,,Zapytaniao udzielenie
informacjio osobie" z KrajowegoRejestruKarnego.
DokumenĄl powinryl być opatrzone klauzulą: Wyrazam zgodę na przetwarzanię moich danych osobowych'
zawafiych w ofęrcię pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia |997 r. o ochronie danych Ósobowych (j.t. Dz. |J. z 2014 r.' poz. 1|82 z późn. ml)

Iw;t.

(.t. Dz, |J. z 2014T',poz.|20f z późn.
samorządowych
ortv ustawąz dnia21 listopada2008r. o pracownikach
zn.).
VI. Procedura postepowaniaw sprawienaboru:
łanaptzezWójtaGminy.Poprzeprowadzeniuwstępnejselekcji
aplikacji lista kandydatów spełniającychwymagania formalne będzie umieszczona na stronie
riiul.tynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Leoncin orazrtatablicy informacyjnej w siedzibie
Urzędu, ul. Partyzantów 3, 05.155 Leoncin. Pracownik ds. kadr poinformujeosoby spełniające
wymaganiaformalneo terminieoraz sposobiedalszejrekrutacji.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP oraz na tablicy informacyjnej w
siędzibietut.Urzędu.
VII. Warunki zatrudnienia:
1) forma zatrudnięniai wymiar czasupracy - umowao pracę'pełnyetat;
2) czastrwania umowy . czas nieokreślony;
3) zatrudnienie_ od 12 sĘcznia2}I5 r.

r.
Leoncin,dn.16.12.2014

