Za . Nr 1
do Zarz dzenia Nr 22//2009
Wójta Gminy Pi tek
z dnia 14 lipca 2009r.

OG OSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZ DNICZE
Wójt Gminy Pi tek og asza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urz dnicze
w Urz dzie Gminy Pi tek.
Stanowisko pracy :
…………………………………………………..
1. Data publikacji og oszenia:
……………………………………….............
2. Niezb dne wymagania dla kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) pe na zdolno do czynno ci prawnych i korzystanie z pe ni praw publicznych,
3) brak skazania za przest pstwo umy lne lub przest pstwo skarbowe umy lne,
4) nieposzlakowana opinia,
5) co najmniej ……………… letni sta pracy w administracji samorz dowej lub rz dowej,
6) wykszta cenie wy sze (magisterskie) ……………………………………………………………………….
7) znajomo przepisów prawnych reguluj cych post powanie administracyjne oraz
……………………………………………………………………………………………………………………………………
8) umiej tno obs ugi komputera.
3. Dodatkowe wymagania dla kandydatów:
1) prawo jazdy kategorii B.
2) ………………………………………………………………..
3) ………………………………………………………………..
4. Zadania wykonywane na stanowisku:
1)………………………………………………………………………………………………………………………………..
2)………………………………………………………………………………………………………………………………..
3)………………………………………………………………………………………………………………………………..
4)………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Wymagane dokumenty:
1) CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zg oszeniem udzia u w naborze wraz
z motywacj ,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj cej si o zatrudnienie,
3) kserokopie dokumentów potwierdzaj cych posiadane wykszta cenie,
4) kserokopie wiadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzaj cych posiadany przez kandydata
sta pracy,
5) o wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopi dowodu osobistego,
6) o wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego ni Polska pa stwa Unii Europejskiej lub innego
pa stwa,

-27) dokumenty potwierdzaj ce znajomo j zyka polskiego przez cudzoziemców,
8) o wiadczenie o posiadaniu pe nej zdolno ci do czynno ci prawnych i korzystania z pe ni praw
publicznych oraz e nie toczy si post powanie karne,
9) o wiadczenie o wyra eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach
sk adanych w zwi zku z naborem dla potrzeb niezb dnych dla jego realizacji i dokumentacji,
zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101,
poz. 926 ze zm.)
10) o wiadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem s du za umy lne przest pstwo
cigane z oskar enia publicznego lub przest pstwo skarbowe,
11) o wiadczenie o wyra eniu zgody na poddanie si procedurze sprawdzaj cej przewidzianej przy
dopuszczeniu do informacji niejawnych, o których mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.).
6. Termin i miejsce z enia dokumentów:
Ofert i wszystkie wymagane dokumenty nale y z
osobi cie lub przes na adres Urz du Gminy
Pi tek, 99-120 Pi tek ul. Rynek 16 w zamkni tej kopercie z dopiskiem :
„ Nabór na stanowisko ……………………………………………………….. w Urz dzie Gminy Pi tek”.
Termin sk adania ofert do dnia ……………………………………………… (za dat dor czenia uwa a si dat
wp ywu do Urz du miny).
7. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urz dzie zostan do czone do
jego akt osobowych. Dokumenty pozosta ych kandydatów b
do odbioru przez okres 1 miesi ca
w Urz dzie Gminy. W przypadku nieodebrania dokumentów w w/w terminie b
protokólarnie
zniszczone.
8. Wybrany kandydat w naborze do zatrudnienia b dzie zobowi zany dostarczy informacj
o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem s du, uzyskan z Krajowego Rejestru Karnego
(na koszt kandydata).
9. Osoba wy oniona w naborze mo e zosta skierowana do odbycia s by przygotowawczej
ko cz cej si egzaminem.

Przewodnicz cy
Komisji ds. Naboru
/-/ Krzysztof Lisiecki

Pi tek, dnia ……………………………………

