OGI,OSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE
Burmistrz Blonia oglasza otwarty i konkurencyjny nab6r na wolne stanowisko
urzgdnicze w Urzgdzie Miejskim w Bloniu, ul. Rynek 6, 05-870 Blonie

1. Stanowisko pracy:
podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

2. Wymagania niezbgdne od kandydat6w:

1)

2)
3)
4)
5)

obywatelstwo polskie,
pelna zdolno6i do czynno3ci prawnych i korzystanie z pelni praw publicznych,
wyksztalcenie vry2sze magisterskie: administracja, zarz4dzanie, prawo, ekonomia,
brak skazania prawomocnym wyrokiem s4du za umy6lne przestgpstwo Scigane z
oskarZenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe,
nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe od kandydat6w:
1) znajomodi regulacji prawny ch ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem ustaw:

- zdnia24 wrzeSnia 2010 r. o ewidencji ludnoSci lDz.U.Dz.2010r.Nr
po2.1427 ze zm.l,
- z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych /Dz. U. 2010 r' Nr 167,
po2.7131 ze zm.l,
- z dnia 14 azerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjne go / Dz. U. z
2013 r. poz. 267 j.t. ze zm-/,
- zdnia2g sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych lDz.U.z2014r.poz.
1182 j.t. ze zm.l,
- z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy /Dz.U.22011 r' Nr 21, poz. 1122e
zm./ ,
2) komunikatywnoSi, odpomodi na stres, kreaty'wnoS6,
3) umiejgtnoSi pracy w zespole,
4) zdolnodi analitycznego mydlenia i podejmowania sig rozwi4zywania trudnych
zagadnieh,
5) wskazane doiwiadczenie zawodowe w zakresie obslugi interesant6w.

4. Zakres zadaf wykonfryanych na stanowisku.

l.

Zadania gl6wne:
bezpo$rednia.i poSrednia obsluga interesant6w w tym obsiuga Systemu Rejestr6w
Rejestru dowod6w
Paristwowych ZROOZO w zakesie rejestru PESEL, RDO
osobistych./, aplikacji wspierajqcych prowadzenie post?powaf administracyjnych
zakesu ewidencji ludnosci oraz dowod6w osobistych, prowadzenie akljralizacia
rejestru wyborc6w.

-

/

-

i

2.

Zadania pomocnicze:
- prowadzenie postgpowari wyjasniai4cych, przygotowywanie decyzji z zakesu rejestru
wyborc6w.

3. Zadania okresowe:
- wykonylvanie czynno5ci niezbgdnych

i obslugi
wybor6w, referend6w, konsultacji / w zakesie zadafi w ydzialo Spraw obywatelskich/.
Przeloiony lzarcwno bezpoSredni, jak i wyZszego stopnia,/ moZe zlecii okesowo
wykonywanie dodatkowych ob owi4zk6w zwi4zku z zaistnieniem takiej koniecmosci.
do prawidlowego przygotowania

4. Zakres og6lnych obowi4zkr6w:
- bezpoSrednia i poSrednia obsluga interesant6w w

ramach powierzonych zadari
Wydzialu Spraw Obywatelskich. Stosowanie zapis6w ustawy o ewidencji ludnoSci,
ustawy o dowodach osobistych, Kodeksu postgpowania administracyjnego, Kodeksu
Wyborczego i wykonl.lvanie okreSlonych tam obowi4zk6w.
Pracownika samorz4dowego obejmujE ponadto prawa i obowi4zki wynikaj4ce z uslawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych I Dz. tJ . z 2014 r. poz.l202
J.r.

5.

/.

Warunki pracy:
Pelny wymiar pracy.

6. WskaZnik zatrudnienia:
W miesi4cu marcu 2015 r. wskaZnik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnieniu os6b
niepelnosprawnych wynosil mniej niz 6%.
7. Wymagane dokumenty:
l) list motywacyj ny,
2) kwestionariusz osobowy - wedlug wzoru dostgpnego na stronie intemetowe.;
Urzgdu Miejskiego w Bloniu lub w Dziale Kadr Urzgdu M.w Bloniu,
3) zyciorys / CY /
4) kopia dokumentu poSwiadczaj4cego wyksztalcenie, np. dyplomu;
5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejgtnoSciach,
6) oSwiadczenie kandydata o peinej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystamu z
pelni praw publicznych,
7) oSwiadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za umy5lne
przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestgpstwo
skarbowe,

8) oSwiadczenie zgody

do

na przetvtarzanie danych osobowych
cel6w
rekrutacyjnych.
Przed zawarciem umowy o praca wybrany kandydat sklada informacjg z
Krajowego Rejestru Karnego o niekaralnoSci.

8. Miejsce i

termin zloLenia dokument6w.

Ofertg i wszystkie wymagane dokumenty nale2y zLoLyC osobiScie w siedzibie Urzqdu
Miejskiego w Bloniu, Rynek 6, pok6j nr 1 w godzinach pracy urzqdu lub przeslai pocz/t4.na
adres: Urz4d Miejski w Bloniu, ul. Rynek 6, 05-870 Blonie, w zamknigtej kopercie z
dopiskiem: ,Nab6r na stanowisko podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich ,, do dnia
22 maja 2015 r. (decyduje data faktycznego wplywu do urzgdu).

Dokumenty aplikacyjne, kt6re wpl1,n4 do urzgdu po wyzej okeSlonym terminie nie bqd4
rozpatrlnvane.

Ogloszenie o naborze opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu
Miejskiego w Bloniu oraz umieszczone na tablicy informacyjnej Urzqdu Miejskiego w
Bloniu.
Informacja o wyniku naboru bgdzie umieszczona na stronie intemetowej
Publicznej / www.bio.blonie.pl I onz natablicy informacyjnej

Blonie, 27 kwietnia 2075 r.

