
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

WÓJT GMINY MURÓW
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w URZĘDZIE GMINY W MUROWIE

„Stanowisko do spraw obsługi organów gminy”

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe z zakresu administracji,
c) co najmniej 3 letni staż pracy w administracji publicznej lub samorządowej,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
a) biegła znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
b) znajomość regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego,
c) dyspozycyjność, zdolności organizacyjne,
d) prawo jazdy kat. B,
e) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
f) umiejętność redagowania tekstów.

3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Gminy i Komisji Rady Gminy,
b) prowadzenie dokumentacji z działalności Rady Gminy i Komisji,
c) koordynacja zadań związanych z wyborami sołtysów i Rad Sołeckich,
d) współpraca z organami jednostek pomocniczych oraz ewidencjonowanie protokołów

z zebrań wiejskich oraz Rad Sołeckich,
e) wykonywanie zadań związanych z wyborami i referendami,
f) prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników sadowych,
g) realizacja  zadań  z  zakresu  profilaktyki  uzależnień,  w  tym  prowadzenie  obsługi 

kancelaryjnej GKRPA,
h) realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu:

 koordynacja kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na terenie gminy,
 współpraca z klubami sportowymi,
 współpraca z gospodarzami świetlic  wiejskich  oraz GBP,

i) prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków,
j) składanie  wniosków o wpis  do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych  oraz 

ruchomych,
k) prowadzenie ksiąg inwentarzowych świetlic wiejskich oraz jednostek Zrzeszenia LZS.



4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wykształcenie,
d) kserokopie świadectw pracy, 
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieni,
f) oświadczenie  kandydata  stwierdzające,  że  posiada  pełną  zdolność  do  czynności 

prawnych, 
g) oświadczenie  kandydata,  że  nie  był  skazany  prawomocnym  wyrokiem  sądu

za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe. Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia zobowiązana 
będzie do dostarczenia przed podpisaniem umowy o pracy Informacji  z Krajowego 
Rejestru Karnego.

5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych  w  urzędzie,  w  rozumieniu  przepisów  o  rehabilitacji  zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6.

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 praca wykonywana w budynku Urzędu Gminy na II piętrze,
 praca  wykonywana  w  pełnym  wymiarze  czasu  pracy,  z  wykorzystaniem  sprzętu 

komputerowego i biurowego,
 praca ma charakter głównie biurowy,  
 bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek nie jest wyposażony w podjazd  

i  windę  umożliwiającą  wjazd  do  budynku  i  przemieszczanie  się  na  wózku 
inwalidzkim.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla  
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn .zm.).

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru 
na  stanowisko  do  spraw  obsługi  organów  gminy”  w  Sekretariacie  Urzędu  Gminy  lub 
przesłać na adres: Urząd Gminy w Murowie, ul. Dworcowa 2, 46 – 030 Murów w terminie 
do dnia 12.06.2015r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

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

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną 
powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja  o wyniku  naboru będzie  umieszczona  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  pod 
adresem www.bip.murow.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Murów.

Murów, dnia 2.06.2015r.
WÓJT GMINY MURÓW
    /-/Andrzej Puławski

http://www.bip.murow.pl/

