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1. Wvmagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie;
b) wykształceniewyŻsze oraz specjalizacjaz zakresu administracji,zarządzania lub ekonomii;
c) co najmniej 5 -letni staipracy, w tym minimum. I rok na stanowisku kierowniczym;
d) pełnazdolnośódo czynnościprawnych orazkor4tstanie z pełni praw publicznych;
e) niekaralnośćza umyślneprzestępstwościganez oskarzenia publicznego lub umyślneprzestępstwo
skarbowe;
f) znajomośó przepisów ustawy o finansach publicznych oraz zasad funkcjonowania gminnych
zakładów budżetowych;
g) stan zdrowia pozrvalający na zatrudnięnie na wyżej wymienionym stanowisku.
2. Wvmagania dodatkowe:
a) znajomośóprzepisów ustawy o samorządziegminnym i o pracownikach samorządowych,
znajomośóprzepisów kodeksu postępowania administracyjnego,ustawy _ Prawo zamówień
publicmych, kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych do Ęch ustaw;
b) umiej ętnośósprawnej or ganizacji pracy, kreatywnośó;
c) umiejętnośókierowania zespołemludzi;
d) umiejętność
obsfugi komputera;
e) umiejętnośóskutecznego komunikowania się;
f) umiejętnośóana|izy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
g) samodzielność,zaangaŻowanie,odpornośóna stres;
h) pravtojazdy kat. B.
3. Zakres wvkonywanych zadań na stanowisku:
1) Koordynacja i nadzór pracy Zakł.adu, stĄ nadzór nad wykonywaniem obowiązków
przez ptacowników i prawidłowym funkcj onowaniem zakładu'
2) Ustalanie struktury organizacyjnej oraz zasad organizacji pracy, opracowywanie
regulaminów.
3) Podejmowanie decyzji w formie zarządzefii instrukcji.
4) Zapewnienie prawidłowej obsfugi klientów Samorządowego ZaWadu Budżetowego w
Leoncinie, dbanie o właściwypoziom świadczonychusfug.
5) Wspołpraca z Wójtem Gminy, oraz Radą Gminy, przedstawianie problemow zsltiązanych z
funkcjonowaniem ZaHadu oraz przedstawianie propozycji rozwięań; sporządzanie
sprawozdań z działa|nościzakładu.
6) Rozstrryganie kwestii spornych, rozwiązyvvanie i załatwianie spraw zgłoszonych w formie
skarg i wniosków.
7) Prowadzenie polityki kadrowej zakł,adu,odpowiedni dobór kadr i dbałośóo ich rozwój.
8) Dziallania w imieniu Zakładu jako pracodawcy.
e) Pełnienię funkcji Administratora ochrony Danych osobowych oraz Administratora
Bezpieczeilstwa Informacji w zakresie działalnościZakładu.
10) Podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia pracowników ich wynagradzania
orazw sprawach nagród i kar.
11) Indywidualne ustalenie zakresu czynności uprawnień i odpowiedzialności podlegĘch
pracowników.
l2) Prowadzenie spraw osobowych pracowników.
13) Kontrola wewnętrzna wykonywanych przez pracowników zadań i obowiązków'
14) ocena pracowników na stanowiskach urzędniczych.
15) Przestrzeganie tajemnicy służbowej.
I 6) Zatw ierdzenie poleceń wyj azdów służbowych.
17) Sprawdzanie dochodów księgowych pod względem merytorycznym oraz zatwierdzanie tych
dochodów do wypłaty.
l8) Dekretowanie korespondencji przychodzącej do Zakładu oraz podpisywanie korespondencji
wychodzącej z Zakł.adu'

19) Sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Zakład
w nal'effiym stanie pod względem bezpieczeństwa przeciwpoiarowego w myśli
obowiązujących w tym zakresu przepisów i instrukcji.
20)Znajomośćprzepisówprawnychrwiązanychzdziała|nościąZakładu.
4. Wvmagane dokumentv:
a) życiorys (CV);
b) list motywacyjny;
poświadczającego wykształcenie
c) kserokopia
dokumentu
oraz
staŻu pracy
(kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie
o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy);
d) kwestionariuszosobowy dla osoby ubiegającejsię o zatrudnienie;
e) podpisane oświadczeniestwierdzające,Że kandydat nie był skazany prawomocnym
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarzenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe, korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną
zdolnośó do czynności prawnych;
ze kandydatnie był karany zakazempełnieniafunkcji kierowniczych
0 podpisane oświadczenie,
związanych z dysponowaniem środkamipublicznymi, o których mowa w art. 31 ust. l pkt 4
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 t. o odpowiedzialnościza naruszęniedyscypliny finansów

publicznych(Dz. U. z2005 r. Nr 14,poz.|14 zpoźn'zm.);
g) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do

pracy
wykonywania
na proponowanymstanowisku;
h) inne dokumenĘ potwierdzająceposiadanekwalifikacje i umiejętności;
i) osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowlązana do przedstawienia oryginafu aktualnego
,,Zapytaniao udzielenie informacji o osobie" z Krajowego RejestruKarnego;
j) podpisana klauzula o treści:,,Wyraiam zgodę na przetwarzaniemoich danych osobowych
zawaĘch w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji,zgodnie z ustawąz dnia 29 sierpnia |997 r, o
ochroniedanychosobowych.(Dz. U. zf00f r. Nr 101,poz.926ze zm.)"

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany.będzie do przedłożenia,do wglądu pracodawcy,
oryginałów dokumentów'
Wymagane dokumenty aplikacyjne naleĘ
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Samorzadowego
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Budżetowego Leoncin''. w terminie do dnia 13 czerwca 2013 r. do godz. 16:00.
Aplikacje' które wpĘną po tym terminie nie będą rozpaĘwane, nie liczy się data stempla
pocztowego.
od dnia l7 czerwca2013 r. lista osób spełniaiacvchwymaganiaforma|nebedziedostępnana stanowisku
ds. kadr dla uczestników procesu rekrutacii. Pracownik ds. kadr poinformuie osobv spełniaiace
wymaganiaformalneo terminie oraz sposobiedalszeirekrutacii.
Informacjao wyniku naboru będzie umieszczonana stronie internetowejBiuletynu Informacji Publicznej
orazna tablicy informacyjnejw siedzibieUrzęduGminy, przy ul' PaĘzantów 3 w Leoncinie.
Dokumentyaplikacyjneosób' które nie zostanązatrudnione
będziemożnaodebraćosobiście
na stanowiskuds.
kadr w tęrminie 14 dni od zakończeniaprocesurekrutacji.DokumentynieodebraneZostanąkomisyjnie
zniszczone.
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