
URZr\D GMINY N{)WE MIASTO 
09-120 Nowe Miaslo, ul. Apleczna 8 

pow. plonski. wo] . maz:owieckie OGLOSZENIE 0 NABORZE 
leI. 23 66 1 4920 do 22. fax 23 661 4923 


-1- NA WOLNE STANOWISKO URZE;DNICZE 


z dnia 20 listopada 2019 roku 

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

ur2«dnicze w Urz~dzie Gminy w Nowym MieScie 

I. 	 Stanowisko pracy: 


Stanowisko ds. kancelaryjnych 


zatrudnienie w pelnym wymiarze czasu pracy 


n. 	 Niezb~dne wymagania od IUlDdydatOw: 

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 przest«pstwo scigane 

z oskarZenia publicznego lub umyslne przesl«pstwo skarbowe; 

4) nieposzlakowana opinia; 

5) stan zdrowia pozwalaj'lcy na zatrudnienie na danym stanowisku; 

6) co najrnniej 3-letni stai. pracy w administracji; 

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

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

9) posiadanie fachowej wiedzy na tern at Systemu Elektronicwego Zarz¥Jzania 

Ookumentacjq; 

10) znajomosc przepis6w prawnych reguiuj'lCych ustr6j i kompetencje samorz.qdu gminnego 

oraz niezb«dnych do prawidlowego wykonywania obowiqzk6w na ww. stanowisku: 

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

poz. 483 z p6in. zm.), 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz'ldzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. , poz. 

506 z p6in_zm .), 

- uslawy z dnia 21 listopada 2008 roku 0 pracownikach samorzqdowych (Oz. U. 

z 2019 r. , poz. 1282), 

- Rozporzqdzenia Parlamenlll Europejskiego j Rady CUE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych u 



z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og61ne rozporntdzenie oochronie 

danycb), (Dz. Urz. UE. L. Nr. 119, str. 1), 

- ustawy z dnia 10 maja 2018 roku 0 ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019 r., 

poz. 1781 z p6in. zm.), 

- rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacj i i zakresu dzialania arcruw6w zaktadowych (Dz. U. z 20 II 

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

- rozporz'1dzenia Rady Ministr6w z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji 

przyjrnowania i rozpatrywania skarg i wniosk6w (Dz. U . Nr. 5 poz. 46), 

- ustawy z dnia 6 wrzeSnia 2001 roku 0 dost~pie do inforrnacji publicznej (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1429), 

- ustawy z dnia II Ii pea 2014 roku 0 petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), 

- ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz. U. z 2019 r., paz. 553 ze zm.). 

III. 	 Dodatkowe wymagania od kandydat6w: 

1) wysoka kultura asobista, uprzejmosc, Zyczliwosc, odpowiedzialnosc, umiejytnosc 

nawi'lZ)'Wania kontakt6w interpersonalnych, sarnodzielnosc i kreatywnosc, 

2) umiej~tnosc dobrej organizacji i planowania pracy, 

3) urniejertnosc interpretowania i stosowania przepis6w prawnych, 

4) obowiqzkowos6 i dokladnosc, 

5) dyspozycyjnosc. 

IV. 	 Zadania wykonywane na stanowisku 

1) Zapewnienie wlaSciwego funkcjonowania Sekretariatu Urz~du z uwzgl~dnieniem 

estetyki i porz'}-dku. 

2) Wykonywanie czynnosci zwi42anych z przyjmowaniem, obiegiem oraz wysylk'}

korespondencji w Urz~dzie . 


3) Prowadzenie kalendarza W6jta. 


4) Prowadzenie zbioru zarli)dzen W6jta Gminy Nowe Miasto . 


5) Prowadzenie rejestru skarg i wniosk6w. 


6) Prowadzenie rejestru petycji, postulat6w i inicjatyw obywateli. 


7) Prowadzenie rejestru wniosk6w 0 udostctpnienie informacji publicznej. 




8) Sporz'ldzanie zestawien i sprawozdan statystycznych. 

9) 	 Prowadzenie spraw zwiqzanych z zaopatrzeniem Urzydu w niezbydny sprzyt biurowy, 

materia!y biurowe i kancelaryjne, druki, pieczycie, tonery, itp. 

10) Obsruga centrali telefonicznej, [axu i scanu. 

11) Obsluga systemu Elektronicznego Zarzqdzania Dokumentacj'l. 

12) Aktualizacja infonnacji na urzydowych tabl icach ogloszeil.. 

13) Wykonywanie innych poleceil. bezposredniego przelozonego w ramach powierzonego 

zakresu czynnosci . 

V. 	 Wymagane dokumenty 

I) list motywacyjny, 

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

3) kserokopie dokumentow potwierdzaj'lce wyksztakenie, 

4) kserokopie swiadectw pracy lub zaswiadczenie z obecnego zakladu pracy 

potwierdzaj<!Ce stat pracy, 

5) 	 kserokopie dokumentow potwierdzaj'lce kwalifikacje i umiejytnosci, 

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

w pelni z praw publicznych, 

7) 	 oswiadezenie 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 eelow rekrutaejj (zgodnie 

z rozporzqd.zeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie oehrony os6b fizycmych w zwiqzku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uehylenia 

dyrektywy 95/46/wE (og6lne rozporz,,)dzenie 0 oehronte danych (RODO - Dz. Urz. UE. 

L. Nr. 119, str. 1» zgodnie z wzorem stanowiqcym za1'lcznik do ogloszenia 0 naborze, 

9) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajqcej Sly 0 zatrudnienie, zgodnie z wzorem 

stanowiqcym zatqcznik do ogloszenia 0 naborze, 

10) potwierdzenie zapoznania si~ z klauzultj. infonnacyjnq dla kandydatow ubiegajqcych sil( 

o zatrudnienie, zgodnie z wzorem stanowiqcym zat'lcznik do ogloszenia 0 naborze, 

11 )kserokopia dokumentu potwierdzajqcego niepelnosprawnosc (tylko w przypadku 

kandydata, kt6ry zamierza skofzystac z uprawnienia, 0 kt6rym mowa w art. 13a ust. 

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

roku, poz. 1282). 



VI. 	 Ioformacja 0 wskainiku zatrudnienia osob niepeloosprawoych: 

W miesi'lcu poprzedzaj'lcym daty ogJoszenia 0 naborze wskainik zatrudnienia os6b 

niepelnosprawnych w Urz<idzie Gminy Nowe Miasto, w rozumieniu przepis6w 

° rehabiIitacji zawodowej i spo!ecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, wynosi! 

ponizej 6 %. 

VII. 	 Miejsce i termio zlozeoia dokumeotow: 

1) termin skladania dokument6w: do dnia 2 grudoia 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 ph}tku w godz. 8°0_16°0 

Dokumenty naJezy skladac osobiscie lub za posrednictwem poczty wylct-cznie w formie 

pisemnej w zamkniytej kopercie z dopiskiem: 

"Nabor oa staoowisko ds. kancelaryjoych". 

Oferty, kt6re wrHyn'l po terminie okreslonym w niniejszym ogloszeniu nie b<idct rozpatrywane. 

Ogtoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzydnicze w Urzydzie Gminy 

Nowe Miasto opublikowano na stronie Biuletynu Informacji 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 b<idzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 

tablicy og1oszen Urzydu Gminy Nowe Miasto. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny bye opatrzone wlasnor((cznym podpisem. 

Nowe Miasto, 20 listopada 20] 9 

http:www.bipnowemiasto.pl

