
OGLOSZENIE 0 NABORZE 


NA WOLNE STANOWISKO URZE;DNICZE 


z dnia 20 wrzesnia 2019 roku 


W6jt Gminy Nowe Miasto oglasza otwarty i konkurencyjny nab6r na wolne stanowisko 

urzydnicze w Urz~dzie Gminy w Nowym Miescie 

I. 	 Stanowisko pracy: 


Stanowisko ds. ochrony informacji i promocji gminy 


zatrudnienie w pelnym wymiarze czasu pracy 

II. Niezb~dne wymagania od kandydat6w: 

1) posiadanie obywatelstwa polskiego; 

2) posiadanie pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pelni praw 

publicznych; 

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem s~du za umyslne przestypstwo scigane 

z oskarzenia publicznego lub umyslne przestypstwo skarbowe; 

4) nieposzlakowana opinia; 

5) stan zdrowia pozwalaj~cy na zatrudnienie na danym stanowisku; 

6) co najmniej 3-letni stat pracy w tym co najmniej roczny staz pracy wadministracji; 

7) wyksztalcenie wyzsze (preferowane kierunki i specjalnosci - administracja, prawo); 

8) dobra znajomosc obslugi komputera w srodowisku Windows, pakietu MS Office. 

9) prawo jazdy kategorii B, 

10) posiadanie fachowej wiedzy na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych 

osobowych oraz umiejytnosci wypelniania zadail wynikaj~cych z art. 39 RODO, 

II)znajomosc przepis6w prawnych reguluj~cych ustr6j i kompetencje samor~du gminnego 

oraz niezbydnych do prawidlowego wykonywania obowi~k6w na ww. stanowisku: 

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr. 78, 

poz. 483 z p6zn. zm.), 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2019 f., poz. 

506 z p6in. zm.), 

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 0 pracownikach samorz~dowych (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1282), 

- Rozporz~dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 



27 kwietnia 2016 r. w sprawle ochrony osob fizycznych w zwiqzku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeprywu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie 0 ochronie 

danych), (Oz. Urz. UE. L. Nr. 119, str. 1), 

- ustawy z dnia 10 maja 2018 roku ° ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r., 

poz. 1000 z pozn. zm.), 

Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych 

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla 

systemow teleinformatycznych (Oz.U. z 2017 r. poz. 2247), 

rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych (Dz. U. z 2011 

roku, Nr. 14, poz. 67 ze zm.), 

- ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 roku ° dostypie do informacji publicznej (Dz. U. 

z 2019 roku, poz. 1429). 

III. Dodatkowe wymagania od kaodydatow: 

1) samodzielnosc i kreatywnosc, 


2) umiejytnosc dobrej organizacji i planowania pracy, 


3) umiejytnosc interpretowania i stosowania przepisow prawnych, 


4) odpomosc na stres, 


5) obowiqzkowosc i dokladnosc, 


6) dyspozycyjnosc, 


7) urniejytnosc podejmowania samodzielnych decyzji i wspolpracy w zespole, 


8) predyspozycje osobowosciowe: komunikatywnosc, sumiennosc, obowiqzkowosc, 


kreatywnosc. 

IV. Zadania wykonywane oa stanowisku 

1) 	 pelnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (100) w Urzydzie Gminy Nowe Miasto, 

wtym: 

- monitorowanie przestrzegania ogolnego rozporzqdzenia (ROOO), innych przepisow 

°ochronie danych oraz wewnytrznych procedur w Urzydzie Gminy Nowe Miasto, 

- szkolenia pracownikow Urzydu uczestniczqcych w operacjach przetwarzania oraz 

przeprowadzanie audytow, 



- pelnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach 

zwiCjZllilych z przetwarzaniem danych, 

- pelnienie funkcji punktu kontaktowego dla os6b, kt6rych dane dotycz~, we 

wszystkich sprawach zwi¥anych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz 

z wykorzystaniem praw przysluguj~cych im na mocy rozporz~dzenia RODO, 

-	 tworzenie, wdratanie i aktualizacja wewnytrznej dokumentacji bezpieczenstwa 

z zakresu ochrony danych osobowych, 

2) publikacja informacji na stronie intemetowej gminy, 

3) prowadzenie dzialan w zakresie promocji gminy, 

4) organizowanie gminnych uroczystosci okolicznosciowych oraz Imprez kulturalno

rozrywkowych, 

5) dbaiosc 0 pozytywny wizerunek Gminy, 

6) inicjowanie i koordynacja prac w zakresie publikacji wydawanych przez Urz~d, 

7) przygotowywanie projekt6w i zamawianie materia16w promocyjnych. 

V. Wymagane dokumenty 

1) list motywacyjny, 


2) zyciorys (CV) z dokladnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 


3) kserokopie dokurnent6w potwierdzaj~ce wyksztakenie, 


4) kserokopie swiadectw pracy lub zaswiadczenie z obecnego zakladu pracy 


potwierdzaj~ce stat pracy, 

5) kserokopie dokument6w potwierdzaj~ce kwalifikacje i umiejytnosci, 

6) oswiadczenie 0 posiadaniu pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz 0 korzystaniu 

w pelni z praw pubJicznych, 

7) oswiadczenie kandydata 0 braku skazania prawomocnym wyrokiem s~du za umyslne 

przestypstwo scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przestypstwo skarbowe, 

8) 	 zgoda na przetwarzanie danych osobowych do cel6w rekrutacji (zgodnie 

z rozporz~dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi¢u z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przeprywu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz~dzenie 0 ochronie danych (RODO - Dz. Urz. UE. 

L. Nr. 119, str. 1)) zgodnie z wzorem stanowi~cym zal~cznik do ogloszenia 0 naborze, 

9) 	 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj~cej siy 0 zatrudnienie, zgodnie z wzorem 

stanowi~cym zal~cznik do ogloszenia 0 naborze, 



10) potwierdzenie zapoznania siy z klauzul,)- informacyjn,)- dla kandydat6w ubiegaj')-cych siy 

o zatrudnienie, zgodnie z wzorem stanowi')-cym zal')-cznik do ogloszenia 0 naborze, 

11) kserokopia 	 dokumentu potwierdzaj')-cego niepelnosprawnose (tylko w przypadku 

kandydata, kt6ry zamierza skorzystae z uprawnienia, 0 kt6rym mowa wart. 13a ust. 

2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 0 pracownikach samorz')-dowych (Dz. U. z 2019 

roku, poz. 1282). 

VI. 	 Informacja 0 wskainiku zatrudnienia osob niepelnosprawnych: 

W miesi')-cu poprzedzaj')-cym daty ogloszenia 0 naborze wskainik zatrudnienia os6b 

niepelnosprawnych w Urzydzie Gminy Nowe Miasto, w rozumieniu przepis6w 

o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, wynosil 

ponizej 6 %. 

VII. 	 Miejsce i termin zlozenia dokumentow: 

1) termin skladania dokument6w: do dnia 01 paidziernika 2019 roku do godz. 1600 

2) miejsce skladania dokument6w: 

Urz~d Gminy w Nowym Miescie ul. Apteczna 8, pokoj nr 3 - sekretariat, 

od poniedzialku do pi~tku w godz. 800_1600 

Dokumenty nalezy skladae osobiscie lub za posrednictwem poczty wyl')-cznie w formie 

pisemnej w zamkniytej kopercie z dopiskiem: 

"Nabor na stanowisko ds. ochrony informacji i promocji gminy". 

Oferty, kt6re wplyn')- po terminie okreslonym w niniejszym ogloszeniu nie byd')- rozpatrywane. 

Ogloszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzydnicze w Urzydzie Gminy 

Nowe Miasto 0publikowano na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej Urzydu Gminy 

Nowe Miasto: www.bipnowemiasto.pl w zakladce NABOR NA WOLNE STANOWISKA oraz 

wywieszono na tablicy ogloszen Urzydu Gminy. 

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy, tel. (23) 661 4925 

Informacja 0 wyniku naboru bydzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 

tablicy ogloszen Urzydu Gminy Nowe Miasto. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny bye opatrzone wlasnorycznym podpisem. 

Nowe Miasto, 20 wrzesnia 2019 
Slawnmir J 

http:www.bipnowemiasto.pl

