
WOJT GMINY

oGŁASzA NABoR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

referent - inspektor ds. kadr. zamówień publicznvch i archiwum

w URZĘDZIE. GMINY w LEONCINIE

1. Wymasania niezbedne:

a) obywatelstwo polskie;
b) ma pełnązdolnośó do cąmności prawnych oraz korzysta z petni praw publicznych;
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d) cieszy się nieposzlakowana opinią
e) wykształcenie średnię i studia w trakcie lub wyzsze (preferowane administracja' prawo

lub pokrewne);
f) doświadczenie zawodowe : stai pracy min. 2 lata;
g) znajomość przepisów prawa zwiryanego z problemaĘkąna stanowisku pracy:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
. ustawa z dtia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
. rczporządzenie Rady Ministrów zdtńa 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania

pracowników samorządowych
- ustawa z dria 26 sĘcznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnta 29 sĘcznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
. ustawa z drua t4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
- ustawa z dnia26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
. ustawa z drtta 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
- ustawa z drua29 sierpnia 1.997 r. o ochronie danych osobowych
orazprzepisów wykonawczych do tych ustaw,

h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.

2.'Wvmagania dodatkowe:

a) dobra znajomośó obsługi komputera i pakietów biurowych,
b) uprzejmość i Ęczliwość w kontaktach z obywatelami,
c) samodzięlnośó w pracy oraz własna inicjatywa,
d) umiejętnośó pracy w zespole, komunikatywnośó,
e) poczucie odpowiedzialności za realizowanę zadatia,
f) rzetelnośó, dokładność, terminowość;
g) dobra organtzacja i kultura pracy.

3.Zakres wvkonywanvch zadań na stanowisku:

a) prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników jednostek
organizacyjnych,

b) przygotowywanie projektów zakresów czynności na stanowiskach pracy'
c) prowadzenie spraw nlńazany ch z udzie|antem zamówień publiczrych,
d) prowadzenie archiwum zakładowego iprzekazywanie akt do archiwum państwowego.



4.'Wvmagane dokumentv:

a) zyciorys (CV);
b) list motywacyjny;
c) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwa, dyplomy

lub zaświadczeniao stanie odbytych studiów);
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z kserokopią

świadectw pracy (wzót na stronie http://www.leoncin.nbip.p1);
e) własne oświadczenie stwierdzaj ące, żze osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem

sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe, korzysta z pełru praw publi czny ch oraz ma pełną zdolnośó do czynności
prawnych (wzór na stronie hĘ ://www. lęoncin.nbip.pl) ;

f) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazaniado wykonywania pracy
na proponowanym stanowisku (wzór na stronie http ://www. leoncin.nbip.p1);

g) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacji i umiejętnościach (kserokopia).

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowięany jest do ptzedłoŻenia do wglądu pracodawcy
oryginałów dokumentów oraz do przedstawienia oryginatu aktualnego ',Zapytalia o udzielenie
informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego.

Wymagane dokumenĘ aplikacyjne na|eĘ składać osobiście w siedzibię Urzędu Gminy
w sekretariacie lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Leoncinie ul. Partyzantów 3 , z dopiskiem:
',I)oĘczy naboru na stanowisko referent. inspektor ds. kadr, zamówień publibznych i archiwum
w terminie do 30 sĘcznia 20|2 r. do godz. 17:00''.

Aplikacje, które wpĘnąpo tym terminie nie będąrozpatrywane, nie liczy się data stempla pocztowego.

od dnia 01 lutego 'f0|2 r.lista osób spelniających wymagania formalne będzie dostępna na stanowisku
Zastępcy Wójta dla uczestników procesu rekrutacji. Zastępca Wójta poinformuje osoby spełniające
wymagania formalne o terminie oraz sposobie dalszej rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej oraznatablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu, przy ul. PaĘzantów 3 w Leoncinie.

Dolrumenty powinny bvć opatrzone klauzulą: Wyrazam zgodę na przetvlarzanie moich danych osobowych,
zawarĘch w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia |997 t' o ochronie danych osobowych (1.t. Dz. U' z 2002 r. Nr l01, poz. 926 z późn, nn')
oraz ustawą z dnia 2I listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (.t. Dz. U' Nr 223, poz. 1458 z późn.
zrn.).
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Adam Mirof,faw Krawczak


