
URZĄD MtEJSKI
tv Dobrodżieniu

Plac wolnoś.i l , 46_j30 Dobmdźi.ń
T.l, 0.346J75 l00+l02. fax wćw.30

BURMISTRZ DOBRODZIENIA
OGŁASZA NABÓR

na wolne §tanowi§ko urzędnicze: podinspektor ds. obsfugi kancelaryinei
w Urzędzie Mieiskim w Dobrodzieniu.

Wymiar czasu Placy: Pe-łny etat.

Miejsce wykonywania prary: Urząd Mieiski w Dobrodzieniu.
1. wymatarria niezbędn€:

1) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21

listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2076l-, poz. 2\;

2) pełna zdolłrość do cz}nności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
pubIicznych;

3) brak skazania Prawomoqtym wyrokiem sądu za umyślne PlzestęPstwo
ści8ane z oska!żenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nieposzlakowana opinia;
5) wykształceńewyżsże;
6) umiejętrrość obsfugi komputera m.in. w zakresie Edytora Tekstu, Arkusza

Kalkulacyjnego (LIBRE oFFICE), Intemetu, Poczty elekhonicznej oraz
ulządzeń biulowyó - drułarki wielofunkcyjnej, skanera, faxu, kserokopiarki,
telefonu §ystemowe8o.

2. Wymagaaiadodatkowe:
1) Znajomość zagadnień z załresu funk§onowania administracii samorządowE,

organizacji pracy i obiegu dokumentów w jednos&ach samolządu
terytorialnego, w szczególności dobra anajomość przepisów Rozporządzenia
Preze§a Rady Ministrów z dnia 18 §tycznia 20111. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolityó rzeczowych wykaów akt oraz instrukcii w sprawie
olganizacii zakresu działania alńiwów za}ładowych (Dz. U. z 2O17r. ru 1,4,

poz. 67'1, a ponadto zrajomość przepisów o samorządzie gmirmym,
o pracownikach samorządowyó o ochronie danych osobowyó kodeksu

Postępowania admini§tracyjnego;
2) doświadczenie zawodowe i staż Placy w administracji na podobnym

stanowisku;
3) wysoka kultura osobistą uprzeimośó Ączhwość, odpowiedzialność, bardzo

dobra or8anizaqa pracy;
4) umiejętność ob§fugi klienta, negocjacji łatwość i swoboda w nawiązywaniu

kontaktów z inn}tni;
5) odpomość na §tres, umiEętność pracy w ze§pole i Pod presią czasu;
6) umiejęktość śledzenia zmial w przepisaó, podejmowania decyzji i

samodzielnego rozwiąą,wania problemów;

4 znaiomość struktur Urzędu i miejskich iednostek or8anżacyinych.



Zakres wykon}.wanych zadań na stalowisku;
1) prowadzenia obsługi kancelaryjnc,j Urzędu lr, zaklesie koresponde,ncji

przychodzącŁ,j i ułchodzącej przes,vłek i paczek (przyjmorvanic, reieshaqa,
przckładanie dekretacji, rożdzieIanie, ewidencjonowanie, dostarczanie);

2) wystawianie delegacji pracownikom oraz plowadzelie ich e,ividencji;
3) obsługa korespondencji wp§,wającej dro8ą elektloniczną /Elektroniczna

Skrzynka Podawcza, e-PUAĘ e-mail/;
4) wvkonl,rł,anie czynności technicznych związarrych z zamieszczaniem

op;łoszeń,
5) organżowanic kontaktów Petentów ż Bulmistlzem, Zastępcą Bulmistrzą

Sekletarzem olaz kielowanie ich do właścirł,ych komórek organizaryjnych
Urzędu;

6) prou,adzenie kalendarza Burmistrza i Zastępry Burmistrza;
7) obsługa posiedzeń odbrĄ,ających się w gabinecie Burmistrza i Zastępcy

BuImistrza;
8) dokonanie rozeznania Potrzeb zaoPatlzenia materiałowo-technicznych

na Potrzeby administracyjne;
9) prowadzcnie cwidenqi czasu piacy dla pracowników Urzędu Miejskiegcl

\Ą, DŃrodżieniu;
10) Przy8otowyu.anie sali posiedzeń na komisje stałc Rady Miejskiej i sesje Rady

Miejskiej,
11) aIchiwizaqa dokumentów;
12) wykonywanie innych zadań zgodnie z zakIcscm czynności oraz zlecrlnych

przcz PrZełożone8o.

Informacja o wanrnkach pracy na stanowiskul
1) forma zatrudnielLia: umowa o placę na czas okTeś]ony z możliwością

zatrudnienia na czas nieokleślony (w przypadku zatruclnienia osób
podejmująrych po raż pier$,szy pracę na stano\^,isku ulzędnicżym, umowę
o placę zawiera się na czas t,lkreŚlony, nie dłuższy niż 6 miesięry);

2) miejsce prary: w bud.vnku Urzędu Miejskiego w D(ńrodzieniu l'l. Wolności 1,

Pomieszczenie, w którym \,!-kony\łana będzic placa Zlokaljzowarlc jest

na I piętrzc rł, budynku nic posiadającym windy i sanitariatólĄ,

dostosowanych do osób nicpełnosprawnvch;
3) wynagrodzenie zgodńe z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia ]8 marca

2009r. w sPrawic rvlnagradzania pracownikólł, samolządowych (I)Z. U.
z 2071|. poz. 1786\ oraz Regulaminu wynagradzania pracownikciw Urzędu
Miejskiego w Dobrodzieniu;

4) Praca przy komPutelze przez co najmrliej połowę wymiaru czasu placy;
5) praca w_ymagaiąca sprawności ruchowej ze lĄ,zf]lędu na koniccznt ść

przcmiesżczania się w obrębie budynku (także po poszczególnych
kondy8naciach) i w terenie;

b) bczPoiredni kont.]kt./ Pct(,nlJmi,
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5. Informacia o wskźniku osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnieŃa osób niepelnosplawnych w Urzędzie Miejskim
rv Dobrodzieniu w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia,
rv rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i sp(rccznej olaż zatrudnienia
osób niepełnosprawnych, iest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:
1) list motyl,acyjny;
2) CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodclwej;
3) kserokopia dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność

z oryginałem) potwierduająrych wyk§żtałcenie (dyplom), staż Pracy
(świadectwa placy, zaświadczenia), oraz inne dokumenty o posiadanych
kwali{ikacjach, umiejętnościach i uPrawnieniach (np. o ukończonych kursacĘ
szkoleniach itp.);

4) k\Ą,estionariu§z osoborłry dla osoby ubiegającej się o zatrudnieńe (druk

dos|ępny na stlonie !r] \r.i!]].!L!]L]!]!]]1!]]+i);

5),, oświadczenie o pcłnej żdoliości dcr cz}.rrności plawnych oraz kolżystaŃa
z pelni praw publicznych" (dnrk dostępny na stronie |, ,\ \\ ,i]li,,.:,lb; L,.] ,,i.lr.u|);

6) ,, oświadczeŃe, że kandydat nie był skazany plawomocnym {Tlokiem sądu

za umyślne przestępstwo ścigane z oskalżenia publicznego lub umyślrre
przestępstwo skarbowe";

7) oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdlowotnyó do zajmowanego
stanowiska.

Dokume t! ąLllikacljne: list ltlotl]fu,ącljfl!| i Cv powifillv być opatrzone !łasfioręcznvl|l
podpiseru ofaz zauierać klauzulę: ,Ninieiszym trlzieląm zgody Urzędou,i Miejskiemu

w Dobrodzieniu kn przetanfząnie nnicl1 dąnych oslbowlch żaulaftlch u ofercie pracy

dla 1lotrueb niezbędnych do rcalizacji procesu rekluttlcji zgońie z ustauą z dnia 29 sierpnia

1,997 r. a ochronie rlą lch 050ho7Lvch (Dz. U. z 2016 r., poz, 922 z późn. zm.), 0rąz ustauą

z dnią 21listopadą 2008 toktt o pracowniknch sąfiorządowych (Dz. U. z 2016r. poz- 902).

Wymagane dokumenĘ aplikaryjne należy składać do dnia 26 czerwca 2077r.

do godz. 15 m(w jeden z wymienionych ponżej sposobólłJ:
-1) osobiście w siedzibic Urzędu Miejskicgo w Dobrodzieniu (pokói nr114 1ub

nr'L12),
2) przesłać pocztą (decyduie data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Mieiski w Dobro&ieniu
plac wolrrości 1

4&380 Dobrodzień
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Zatówno oferĘ żożone bezpośrednio w lhzędzię, jak i przesłane pocztą
powinny być umieszczone w kopercie z dopiskiem:
Dotyczy naborui ,,na wolne stanowisko urzędnicze: podin§pektol ds. obsługi
karrcelaryinej w Urzędzie Mie|skim w Dobrodzieniu".

ZgłoszeŃa karrdydatów złożone po termińe, w inny sposób nż określony
w ogłoszeńu lub bez komplefu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału
W postęPowaniu rekrutacyjnym.
Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu Zo§taną pointormowane telefonicznie
o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyinegą wyznaczając jednocześnie
termin PrzeProwadzeńa rozmowy kwalifikacyjnei.
Kandydaci są proszeni o podanie kontaktu telefonicznego.

Informacja o wyniku naboru będzie urnieszczona na stronie intemetowej
BiuleĘnu Informacji Publicznej (rł,ww,bip.dobrodzicrr,pl) oraz na tablicy
informacyjnei w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu.

Dodatkowe informacje moźna uzyskać pod telefonem (34)3575100 w.38
w godz. 7s do 15a.

Doblodzieó dnia 12.06.20],7 t.

BUR
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