
WÓJT GMINY MURÓW
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY W MUROWIE

„Stanowisko do spraw rolnictwa, leśnictwa 
i ochrony środowiska”

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie
2) wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności ochrona środowiska, rolnictwo 

lub pokrewne,
3) staż  pracy  -  3  lata,  wskazane  doświadczenie  zawodowe  na  stanowiskach 

związanych z zagadnieniami ochrony środowiska lub rolnictwa,
4) prawo jazdy kat. B,
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
6) brak skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne  przestępstwo ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość podstaw funkcjonowania administracji samorządowej,
2) samodzielność i kreatywność,
3) dyspozycyjność
4) umiejętność pracy w zespole,
5) dobra znajomość komputera i programów biurowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie  całości  zagadnień  związanych  z  gospodarką  odpadami,  ochroną 

środowiska i utrzymaniem czystości i porządku w gminie,
2) prowadzenie  postępowań  w przedmiocie  wydawania  decyzji  z  zakresu  ochrony 

środowiska (w tym środowiskowe),
3) realizacja  zadań  wynikających  z  ustawy  o  zużytym  sprzęcie  elektrycznym  

i elektronicznym,
4) prowadzenie  spraw  z  zakresu  rozliczania  wywozu  odpadów  w  budynkach 

stanowiących mienie komunalne gminy,
5) realizacja zadań związanych z leśnictwem oraz zielenią i drzewostanem w gminie,
6) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt oraz związanych z bezdomnymi  

i padłymi zwierzętami,
7) prowadzenie zadań wynikających z ustawy prawo wodne,
8) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wykształcenie,

4) kserokopie świadectw pracy,



5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6) oświadczenie  kandydata  stwierdzające,  że  posiada  pełną  zdolność  do  czynności 
prawnych,

7) 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, a także w terenie,
 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 rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska” w Sekretariacie Urzędu 
Gminy lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Murowie, ul. Dworcowa 2, 46 – 030 Murów 
w terminie do dnia 29.06.2015r. 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 19.06.2015r.

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