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NA KIERoWNI CZE sTANowIsKo URZĘDNICZE
Zastepca Kierownika Urzedu Stanu Cvwilnego

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwopolskie, pełnazdolnośódo czynnościprawnychoraz korzystaniez pełnipraw
publicznych,
2) posiadaniestanuzdrowia pozwa|ającego
na zatrudnieniena danymstanowisku,
3) nieposzlakowanaopinia,
4) niekaralnośó
popetnioneumyślnie,
za przestępstwa
5) ukończone studia prawnicze lub administracyjnez tytułem magistra lub ukończone
podyplomowestudiaadministracyjne,
6) posiadanieltącznie
co najmniejpięcioletniegostazupracy:
- na stanowiskachurzędniczychw urzędachlub biurachjednosteksamorząduterytorialnego,lub
- w stuzbiecywilnej, lub
- w urzędachpaństwowych,z wyjątkiemstanowiskpomocniczychi obsługi,lub
- w służbiezagranicznej,z wyjątkiemstanowiskpomocniczychi obsługi.
2. Wymagania dodatkowe:
l) mile widziane doświadczeniew pracy na stanowisku Kierownika USC lub Zastępcy
Kierownika USC,
2) posiadanie poświadczeniabezpieczeństwa uprawniającegodo dostępu do informacji
niejawnych,
3) znajomośóprzepisów ustaw: o samorządziegminnym' o pracownikachsamorządowych,o
ewidencjiludnościi dowodachosobistych'Prawo o aktachstanucywilnego' o ochroniedanych
osobowych,o ochronieinformacjiniejawnych,Kodeks postępowaniaadministracyjnego,
Kodeks
rodzinnyi opiekuńczy,Kodeks cywilny'
4) umiejętność
obstugiprogramuUSC wIN, SELWIN,
5) odpowiedzialnośó,
komunikatywność,
sumiennośó,
systematycznośó,
dobra otganizacjapracy
6) wysoka kulturaosobista
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) sporządzanieaktów stanucywilnegoi prowadzenieksiągstanucywilnego;
2) przyjmowanieoświadczeńo wstąpieniuw związek małżeńskioraz innych oświadczeńzgodnie
z przepisami ustawy
Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego;
3) wydawaniedecyzji administracyjnych:
- na podstawie ustalvy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego,
- w zakresiezmiany imion i nazwisk;

4) sporządzeniei wydawanie odpisów aktów stanucywilnego orazzaświadczęń;
możnościlub
5) stwierdzanielegitymacji procesowej do wystąpięniado sądu w sprawach
i zawarciamałżeństwa;
niemoznośc
innych dokumentów
6) rejestracjaprawomocnych orzęczeńsądowych,ostatecznychdecyzji oraz
stanówiącychpodstawęwpisu do ksiąg stanucywilnego;
i zgonów;
7) prowadzeniespraw zw\ązanychzb\eŻącąrejestracjąurodzen,małieństw
8) przechowywanięi konserwacjaksiąg stanucywilnegooraz aktzbiorowych;
9) wykonyw anię zadanwynikającychz Konkordatu lub innych umów międzynarodowych;
10) sporządzanietestamentów;
z sądamii innymi organamiw zakresiesprawUSC;
11)współdziałanie
z ewidencjąludności;
współpraca
12)ścisła
13) prowadzenię teczek i spraw z nich wynikających;
14) rcalizacia zadanobronnYch;
15) inne zadaniazleconeprzezWojta Gminy w ramachzakresuczynności.
4. Wymagane dokumenĘ:
podpisem,
1) CV - curriculumvitae,opatrzonewłasnoręcznym
naboru, opatrzony
f) list motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do
podpisem,
własnoręcznym
o
pracy lub zaświadczenie
3) kserokopie świadectwpracy dokumentującychwymagany staŻ
zatrudnieniuw przypadkukontynuacji zatrudnienia,
wykształcenie'
4) kserokopiedokumentówpotwierdzających
l stwo pol skie,
5) kserokopia dokumęntupotwierdzającego ob}.wate
oraz innych dokumentów
6) kserokopie zaświadczęil o ukończonych kursach, szkoleniach
posiadanekwalifikacje(dotyczykandydatów,którzy je posiadaj{,
potwierdzających
zatrudnienie,
7) oryginałkwestionariuszaosobowegodla osobyubiegającejsię o
kandydatao wyrażeniuzgody na przetwarzaniędanych osobowych
8) podpisaneoświadczenie
do celów rekrutacji,
oraz
kandydatao posiadaniupełnejzdolnośódo czynnościprawnych
9) podpisaneoświadczenie
o korzystaniuz pełnipraw publicznych,
przestępstwościganeZ
10) podpisane oświadczeniekandydatao niekaralnościza umyślne
ze nie toczy się aktualnie
o't.uiz"ńiu publicznego lub umyślneprzestępstwoskarbowe,oraz
postępowanie,
zatrudnieniena danYm
11)podpisaneoświadczeniekandydataostaniezdrowiapozwalającymna
stanowisku.
jest do przedłoŻeniado wglądu pracodawcy
W przypadku zatrudnienia kandydat zobowi ąZany
aktualnego,,Zapytaniao udzielenie
oryginałówdokumentów oraz dó przedstawienia.oiyginału
infoimacji o osobie" z KrajowegoRejestruKarnego'
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5. Termin i miejsce składaniadokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne na|eżyskładaów sekretariacieUrzędu (pokój nr 8) lub pocztą
na adres Urzędu Gminy w Leoncinie ul. Partyzantow3 05-155 Leoncin w nieprzekracza|nym
terminiedo dnia 18 sierpnia 2014 r. do eodz. 12.00w zamkniętejkoperciez dopiskiem:,,Nabór
na ZastępcęKierownika Urzędu Stanu Cywilnego ''.
Aplikacje, które wpĘną po tym terminie nie będą rozpatĘ.vvane'nie liczy się data stempla
pocztowego.
6. Procedura postępowaniaw sprawie naboru:
Nabór przeprowadzikomisja powołanaprzezWójta Gminy. Po przeprowadzeniuwstępnejselekcji
aplikacji lista kandydatów spełniającychwymagania formalne będzie umięszczonana stronie
Biuletynu InformacjiPublicznej Urzędu Gminy Leoncin orazna tablicy informacyjnejw siedzibie
Urzędu, u|, PaĘzantów 3, 05.155 Leoncin. Pracownik ds. kadr poinformujeosoby spełniające
wymaganiaformalneo terminieoraz sposobiedalszejrekrutacji.
Informacjao wyniku naboru będzie umieszczonana stronieBIP oraz na tablicy informacyjnejw
siedzibietut.Urzędu.
7. Warunki zatrudnienia:
1) forma zatrudnieniai wymiar czasupracy - umowao pracę'pełnyetat;
2) czastrwania umowy - czas nieokreślony;
3) zatrudnienie_ od 0| pażdziemika}}|4 r.

Leoncin,dn.07.08.20i4r.

