
Ogtoszenie - nabor kandydatow do pracy w Urzedzie Gminy Sulow
na wolne kierownicze stanowisko urzednicze Kierownik Referatu Rozwoju.

Oglasza nabor na wolne kierownicze stanowisko urzednicze

Data ogloszenia: 28.10.202lr.

Ogiaszam nabor kandydatow do pracy w Urzedzie Gminy Sutow na wolne kierownicze stanowisko
urzednicze Kierownik Referatu Rozwoju:

I. Wymagania niezbedne, ktore kandydat/ka na stanowisko beds|ce 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 petnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pelni praw
publicznych.

3. nie byt/a/ skazany/a/ prawomocnym wyrokiem s^du za przestepstwa popetnione umyslnie
scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przestepstwo skarbowe.

4. cieszy sie nieposzlakowana^ opini^,
5. stan zdrowia pozwalaj^cy na wykonywanie czynnosci objetych zakresem zadan pracownika

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

wyzszym.

7. staz pracy - co najmniej 4 lata pracy,
8. znajomosc przepisow z zakresu funkcjonowania administracji samorz^dowej, finansow

publicznych, prawa i postepowania administracyjnego. kodeksu cywilnego, prawa
zamowien publicznych oraz prawa budowlanego.

II. Wymagania dodatkowe pozqdane od kandydata:

1. samodzielnosc,

2. dyspozycyjnosc i rzetelnosc w wykonywaniu zadan,
3. umiejetnosc dzialania w sytuacjach stresowych i odpornosc na stres.

4. dobra organizacja pracy i umiejetnosc pracy w zespole.

5. umiejetnosc kierowania zespolem,

6. dobra znajomosc specyfiki Gminy Sulow.

7. umiejetnosc obshigi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office i inne
niezbedne programy zwiazane z praca^ na stanowisku,

8. znajomosc problematyki zamowien publicznych, budownictwa i projektow
wspolfinansowanych ze srodkow zewnetrznych,

9. prawo jazdy kat. B.

III. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku:

1. inicjowanie przedsiewziec gospodarczych i prowadzenie dzialalnosci informacyjnej o
potrzebach i mozliwosciach w zakresie rozwoju gminnej infrastruktury.

2. nawiazywanie kontaktow z potencjalnymi inwestorami oraz organizacjami pozarzadowymi
w celu pozyskania srodkow budzetowych,

3. wspoldzialanie z gminami. zwiazkami gmin. stowarzyszeniami. organizacjami
















