
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Starszy referent ds. kadrowo – socjalnych
nazwa stanowiska pracy



1. Wymagania niezbędne:
	a) obywatelstwo polskie,
	b) Wykształcenie: wyższe magisterskie – prawnicze lub administracyjne,
	c) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
	    skarbowe,
	d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
	e) nieposzlakowana opinia.
2. Wymagania dodatkowe:
	a) doświadczenie w pracy administracji samorządowej,
	b) dobra znajomość obsługi komputera, 
	c) znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym,
	d) znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
	e) znajomość Kodeksu Pracy,
	f) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych i ustawy o samorządzie gminnym,
	g) organizacja pracy, komunikatywność.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
	a) prowadzenie i załatwianie spraw organizacyjnych oraz kadrowych pracowników Zakładu,
	b) obsługa sekretariatu,
	c) prowadzenie spraw dotyczących funduszu Świadczeń Socjalnych,
	d) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Zakładu dyscypliny pracy,
	e) prowadzenie prac związanych z dokonywaniem ocen kwalifikacyjnych pracowników Zakładu.
4. Wymagane dokumenty
	a) list motywacyjny.
	b) życiorys – curriculum vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
	c) oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
	d) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
	e) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone 	    przez kandydata za zgodność z oryginałem),
	f) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
                   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
	g)  oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć 
                  pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków  
                  służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć 
                  sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
	h) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
	i) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym 
	   stanowisku.
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 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z 200 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Przyjmuję do wiadomości fakt publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 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 03.07.2009r. godz.13.00 na adres tutejszego Zakładu w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. kadrowo – socjalnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2009 o godz. 10.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (015) 861-12-77, (015) 861-10-051.






















