
Ogloszenie - nab6r kandydat6w do pracy w Urz?dzie Gminy Sulow
na wolne stanowisko urz?dnicze w Referacie Rozwoju - Podinspektor ds. infrastruktury gminy i

zamowieri publicznych.

Wojt Gminy Sulow
Oglasza nabor na wolne stanowisko urzednicze

Data ogloszenia: 20.11.2019r.

Oglaszam nabor kandydatow do pracy w Urz?dzie Gminy Sulow na wolne stanowisko urz?dnicze
Podinspektor ds. infrastruktury gminy i zamowieri publicznych:

I. Wymagania niezbedne, ktore kandydat/ka na stanowisko bedace przedmiotem naboru
winien spelniac:

1. obywatelstwo polskie, z zastrzezeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorzadowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1282 ze zm.),

2. posiadanie pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pelni praw
publicznych,

3. nie byl/a/ skazany/a/ prawomocnym wyrokiem sadu za przest?pstwa popelnione umyslnie
scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przest?pstwo skarbowe,

4. cieszy si? nieposzlakowanq. opinio,
5. stan zdrowia pozwalajacy na wykonywanie czynnosci obj?tych zakresem zadari pracownika

na wyzej okreslonym stanowisku,
6. wyksztalcenie wyzsze I lub II stopnia w rozumieniu przepisow ustawy o szkolnictwie

wyzszym,

7. staz pracy - co najmniej 6 miesi?cy pracy w administracji publicznej (paristwowej lub
samorzadowej) na stanowisku urz?dniczym lub pomocniczym w administracji,

8. znajomosc przepisow z zakresu funkcjonowania administracji samorzadowej, finansow
publicznych, prawa i post?powania administracyjnego, prawa zam6wieri publicznych.

II. Wymagania dodatkowe pozadane od kandydata:

1. samodzielnosc,

2. dyspozycyjnosc i rzetelnosc w wykonywaniu zadari,
3. umiej?tnosc dzialania w sytuacjach stresowych i odpornos6 na stres,

4. dobra organizacja pracy i umiej?tnosc pracy w zespole,

5. dobra znajomosc specyfiki Gminy Sulow,

6. umiej?tnosc obshigi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office i inne
niezb?dne programy zwiazane z praca na stanowisku,

7. znajomosc problematyki zamowieri publicznych, budownictwa i projektow
wspolfinansowanych ze srodkow zewnetrznych,

8. prawo jazdy kat. B.

III. Zakres wykonywanych zadari na stanowisku:
1. prowadzenie spraw z zakresu funduszy strukturalnych,
2. sporzadzanie wniosk6w o srodki pomocowe z zakresu inwestycji prowadzonych na terenie

gminy,

3. wsporpraca w opracowywaniu projektow rozwoju gospodarczego Gminy,



4. koordynowanie dzialari dotyczacych wsp61pracy z podmiotami zagranicznymi,

5. udzial w przekazywaniu inwestycji,

6. obrot meruchomosciami gminnymi w sposob zgodny z zasadami prawidlowej i racjonalnej
gospodarki,

7. wykonywanie zadari z zakresu ustawy Prawo Zamowieri Publicznych,

8. prowadzenie rejestru zamowieri publicznych,

9. sprzedaz i oddawanie meruchomosci w uzytkowanie wieczyste w drodze przetargu i w
drodze bezprzetargowej,

10. prowadzenie spraw w zakresie zlecania wyceny meruchomosci przeznaczonej do
sprzedazy.

IV. Dokumenty wymagane w ofertach pracy skladanych przez kandydatow:

1. zyciorys zawodowy (curriculum vitae) ze szczegolowym opisem przebiegu nauki i pracy
zawodowej,

2. list motywacyjny,
3. kopia lub odpis dokumentow potwierdzajacych wyksztalcenie wyzsze,
4. kopie dokumentow potwierdzajacych doSwiadczenie zawodowe okreslone w wymaganiach

warunkujacych dopuszczenie do udziafu w konkursie (tj. Swiadectwa pracy, a w przypadku
biezacego zatrudnienia - umowy o prac? i za£wiadczenia pracodawcy) oraz dodatkowe
uprawnienia i umiej?tno£ci, poswiadczone przez Kandydata/k? za zgodnosc z oryginalem,

5. oswiadczenie kandydata/ki/ ze nie byl/a/ skazany/a/ prawomocnym wyrokiem sadu za
przest?pstwa umyslne Scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przest?pstwo
skarbowe (lub zaswiadczenie o niekaralnoSci z Krajowego Rejestru Karnego) oraz
posiadaniu przez kandydata/k? pelni praw publicznych,

6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej si? o zatrudnienie,
7. oswiadczenie o posiadaniu przez kandydata/k? stanu zdrowia pozwalajacego na

wykonywanie czynnosci obj?tych zakresem zadari pracownika na w/w stanowisku,
8. kserokopia dokumentu potwierdzajacego niepemosprawnosc, jezeli kandydat zamierza

skorzystac z pierwszeristwa w zatrudnieniu w przypadku gdy znajdzie si? w gronie
najlepszych kandydatow (poswiadczone przez kandydata/tk? za zgodnosc z oryginalem),

9. podpisan^ klauzul? informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby naboru.

V. Warunki pracy:

1. pelny wymiar czasu pracy,

2. zatrudnienie na podstawie umowy o prac?,

3. miejsce pracy - Urzad Gminy w Sulowie,

4. wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie wynagradzania pracownikow samorzadowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ze
zm.),

5. praca administracyjno - biurowa z obsfuga urzadzeri technicznych,

6. obsfuga komputera powyzej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narz?dzi informatycznych.



VI. Wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych w jednostce

Informuj? ze w miesiacu poprzedzajacym dat? upublicznienia ogloszenia o naborze wskaznik
zatrudnienia osob niepelnosprawnych w Urz?dzie Gminy w Sulowie w rozumieniu przepisow o
rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnienia osob niepelnosprawnych bylnizszy niz6%.

VII. Przebieg post?powania w sprawie naboru:

Ofert? pracy zawierajaca^ wymagane dokumenty nalezy skladac w zamkni?tej kopercie z dopiskiem
„Oferta pracy - nabor na stanowisko Podinspektora ds. infrastruktury gminy i zamowieri
publicznych" osobiscie w sekretariacie Urz?du Gminy Sulow pokqj nr 1 w godz. 7:30 - 15:30 w
terminie do dnia 4 grudnia 2019 r. lub poczta^ na adres urz?du (liczy si? datawpfywu do urz?du).
Oferty pracy, ktore wpfyna^ do urz?du powyzej okreslonym terminie, nieb?da rozpatrywane.
Kandydaci spetniajacy wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie
testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej zostana^ powiadomieni telefonicznie oraz
informacja zostanie zamieszczona w BEP Urz?duGminyw Sulowie

VIII. Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru b?dzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
(www.sulow.bip.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urz?du Gminy Sul6w.

Wojt Gminy Sulow
/-/ Leon Bulak




