
                                                                                                          
                     

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

z  dnia 7 maja 2009r.

BURMISTRZ  ZDZIESZOWIC
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

STRAŻNIK MIEJSKI – aplikant – 2 etaty

wymiar czasu pracy : 2 x pełny etat (40 godzin tygodniowo)

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie – co najmniej średnie

2) ukończone co najmniej 21 lat

3) obywatelstwo polskie,

5) korzystanie z pełni praw publicznych,

6) nienaganna opinia,

7) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

8) niekaralność sądowa,

9) uregulowany stosunek do służby wojskowej 

2. Wymagania dodatkowe :

1) Znajomość następujących aktów prawnych:

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.(Dz.U. Nr 123 poz. 779 z późn. zmianami) 

wraz z aktami wykonawczymi do w/w ustawy,

-  ustawa z  dnia  20 maja 1971 r.  -  Kodeks  wykroczeń (Dz.U.  z  2007 Nr 109 poz.  756 z  późn. 

zmianami) 

- ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2008 Nr 

133 poz. 848 z późn. zmianami) 

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, 

poz. 1071 z późn. zmianami),

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Z 2005 Nr 108 poz. 908 z późn. 

zmianami)

2) posiadanie prawa jazdy kat. B, 

2) umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu Microsoft Office,

4) umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność,

5) doświadczenie zawodowe w wykonywaniu podobnych czynności lub na pokrewnych stanowiskach.



3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Właściwa realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych i inne akty 

prawne,

2)  Dążenie  do  ograniczania  naruszeń  prawa,  reagowanie  na  zaistniałe  wykroczenia

i inne zdarzenia zakłócające porządek publiczny, 

3) Egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych przez Radę Miejską w Zdzieszowicach, 

4)  Uczestniczenie  w  zabezpieczeniu  porządku  i  bezpieczeństwa  zgromadzeń,  imprez  masowych

 i innych uroczystości, które odbywają się na terenie gminy Zdzieszowice.

4. Wymagane dokumenty :

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3) kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie , według wzoru dostępnego 

na  stronach  www.bip.zdzieszowice.pl,  lub  możliwego  do  pobrania  w  Referacie  Organizacyjnym 

Urzędu Miejskiego,

4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5)  kserokopie  dokumentów  (poświadczone  przez  kandydata  za  zgodność  z  oryginałem) 

potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6) kserokopia książeczki wojskowej

7)  inne  kserokopie  dokumentów  o  posiadanych  kwalifikacjach,  umiejętnościach,  uprawnieniach, 

jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

8) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż korzysta z pełni praw publicznych,

9) oświadczenie kandydata o niekaralności sądowej,

10)  oświadczenie  o  posiadaniu  przez  kandydata  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do 

wykonywania obowiązków strażnika miejskiego określonych w przepisach prawa (wybrany kandydat 

zobowiązany będzie do poddania się wymaganym przez przepisy prawa obowiązkowym badaniom 

lekarskim  i  psychologicznym,  celem  uzyskania  orzeczenia  o  braku  takich  przeciwwskazań  lub 

przedłożenia aktualnego, wystawionego przez uprawniony podmiot orzeczenia lekarskiego o braku  

takich przeciwwskazań)

11)oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać 

zajęć  pozostających  w  sprzeczności  lub  związanymi  z  zajęciami,  które  wykonuje  w  ramach 

obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność 

oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , CV powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb  

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych  

http://www.bip.zdzieszowice.pl/


osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)

Przyjmuję  do  wiadomości  fakt  obowiązku  publikacji  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  moich  danych  

osobowych  ,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  z  dnia  21  listopada  2008r.  o  pracownikach  samorządowych

(Dz.U. Nr 223 , poz. 1458).

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone 

listownie w terminie do dnia 19 maja 2009r.  godz. 15:30.

pod adresem:

                                 Urząd Miejski 

                                   Referat Organizacyjny

                                   47-330 Zdzieszowice

                                   ul. Bolesława Chrobrego 34

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy Strażnika Miejskiego - aplikanta”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w  Urzędzie Miejskim w dniu 20 maja o godz. 9:00.

Z  Regulaminem naboru można się zapoznać się w siedzibie Urzędu – Referat Organizacyjny lub na stronach 

internetowych gminy www.bip.zdzieszowice.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 077/4064410

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz 

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie w terminie do dnia 29 maja 2009r. 

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC

Dieter Przewdzing

Zdzieszowice, dnia 7 maja 2009r.

http://www.bip.zdzieszowice.pl/

