Tóil limiiy żv1n0
-.'aI ..n.rnszcŻońsk1
Zarządzenie Nr' or.0050.17.2016
Wójta Gminy żylno
z dai^ 14.04.2016 t.

w sprawie

ogloszenia konkursu na wolne Śtanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy żytno

_

Na podstawie ań. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2015.1515), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. ustawy o pracownikach
samolządowych (Dz. U.2014.1202) oraz ZaŹądzenia Nr or. ol51-65/10 wójta Gminy Zytno
w sprawie Iegulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, zarządzam co następuje:

$ 1. ogłaszam

nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zyno _ Referent
ds. obsługi informatycznej, promocji, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Postępowanie w sprawie naboru na wyŹej wymienione stanowisko urzędnicze
przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:

s 2.
1.

Mieczysław Zyskowski _ przewodnicząc y

2. Tomasz Jędryka _ członek
3- Sławomir Niedźwiecki _ członek

s 3. ogłoszenie o nabolze stanowi załączńk Nr
s

l

do niniejszego Zarządzenia.

4.

Ustalan dzień 14 kwietnia 2016 r. dniem publikacji ogłoszenia na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy l)'1no. BIP oraz slronie intemetowej Gminy Żyno.

5. Ustalam dzień 25 kwietnia 2016 r. terminem do składania dokumentów
kandydatów.
$ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Seketarzowi.
$

7. Zatządzelie wchodzi w życie z dniem podpisania'
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Ż'Ąno' l4'04.20l6r.
Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr oI.00 50.l7.20l 6
wójta Gminy Zytno

z dfia

14.04 .2016 r.

Ogloszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

wójt Gminy żytno oglaŚza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko
uruędnicze w Urzędzie crniny żytno, ul. Krótka 4. 9?-532 żytno

-.

l. Stanowisko pracy:
Referent ds. obsługi informatycznej, promocji' obrony
kryzysorvego

cIłilnej izŁrządz^ni^

2' wymagania niezbędne dla kandydatów:
a. obywatelstwo polskie,
b. pełna zdolnośćdo czynności prawnych i korzystanie w pełni z plaw

c.

publicznych
\\ykształcenie minimum śrędnieo profilu informatycznym, pożądane: wyższe

infolmatyczne
d. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
e. nieposzlakowana opinia,
f. niekaralnośćza przestępstwa popełnione umyślnie'
g. korzystanie z pełni praw publicznych,
3. Wymagania dodatkowe:

a. znajonrośćsystemów operacyjnych LINUX' wINDows (XP' Wh 7' Win 8) oraz
paLietów biurowych Microsoft office, openoffice - w zakresie niezbędnyn do

wykon;łvania zadań na staDowisku infonnatyką
b. dobra znajomość zagadnień technicznycb zwięalych ze sprzętem komputelowym oraz
administrowaniem sieciami,
c' praktyczne doświadczenie w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów informatycznych
uż},tkowników końcowych,
d. wiedza iznajonlo(ć przepisórł w zakresie:
_ ustawy o samorządzie gmimym,
ustawy o infomatyzacji działalnościpodmiotów realizujących zadania publiczne'
ustawy o podpisię elektronicznym,
_ us]awy o doslępie do inlormacji publicznej.
rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu
Informacji Publicznej,
ustawy oclrrony danych osobowych,
ustawy o ochronie informacji niejawnych,

_

_ ustawy o zarządzaniu kryzyso\łym'
ustauY o powszechnym obowiązku obrony RzecŻypospolitej Polskiej'
Kodeksu postępowania administracyjnego.
e. samodzielność' odpowiedzialDośći keatywnośćw dzialaniu,
f' komunikatywność oraz umiejętność nawiązywania kontaktów interyersonalnycl].
g' dyspozycyjność'
b. zaangażowanie'
umiejętnośćpracy w zespole,
wysoka kultura osobista,
k. mile widziana znajolrrość języków obcych oraz posiadania prawajazdy

i'
j.

Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane od osoby
zatrudnionej w wyniku naboru plzed podpisanien umo\łY o pracę.
osoba zatrudniona na stanowisku informatyk, podejmująca pracę po raz pjeruszy na
celu
samorządowyclr jednostkach olganizacyjnych
praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania
teoletycznego
obowiązków slużbowych zostanie skierowana do służbypżygotowawczej na okres 3

stanowisku urzędniczym

i

w

w

miesięcy zakończonej egzaminem

(( ań. 19 uslawy z dnia 21

o placownikach samorządowych ( Dz. U.

Nl223, poz.

1458

z'

listopada 2008 r.

póżn' zm.))

4' Zakres zadań wymaganych na stanowisku:
a' wykonywanie zadań zrł'iązanych z dostępem obywateli do informacji publicznej,
b. prowadzenie Biuletynu Inlbnnacji Publicznej Gminy,
c. zabezpieczenie danych osobowych w systemie inlbmatycznym ,
d. realizowanie wszelkich spraw związanych z prowadzel1iem strony internetowej,
e. Żapewnienie splawnego funkcjonowania w Urzędzie systemu inlbrmatycznego,
f. inicjowanie przedsięwzięć na rzecz popularyzacji walorów turystycznych i klajobrazo\łrych
gminy,
g' analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na
obszarze gminy i gmin sąsiednich,
h' gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie nateriałów plomujących gminę.
i' wykonywanie zadań z zakesu oblony cywilnej i zalządzania klyzysowego
j. wykonywanie zadań z zaklesu ustawy o powszechlyn obowiąku obrony
5. wymaganę dokumentyI

a.
b.

c.
d.
e.

list motywacyjny,
życiorys ' curriculum vitae,
kserokopie świadectwpracy lub Zaświadczenie z miejsca pracy,
kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
kwalifikacje
f. referelrcje jeślitakowe posiada,

i

posiadane

g' kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie'
l't. oświadczenie o niekaralności (przestępstwo umyślne' ściganez oskarżenia publicznego lub
umyślneprzeslępstwo skarbowe,
oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na pŹetwaŻanie swoich danych osobowycl]
zawartych w ofelcie placy dla potrzeb niezbędnych do realizacji plocesu rekutacji' zgodt]ie z

i.

ustawą z dnia 29 sierynia 1997 r. o ochronię danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 10l,
poz. 926 z póżn. zm.) oraz ustawą o pracownikach samorŻądowych (Dz. U. z Ż014 l' poz.
1201)

6. Informacja o warunJ<ach pmcy na stanowjsku:

Miejsce pracy Siedziba Urzędu Gminy Zlno przy ul. Krótkiej 4. Budynek bez dostępu do
windy.
stanowisko pracy _ Stanowisko związane z pracą pŹy komputeŻe, bezpośredni kontakt z
intercsantami w siedzibie urzędu'
Wskaźnik zatrudnienia osób niepelnoŚprawnych _ w miesiącu poprŻedzającym datę
opr.tblikowania ogłoszenia wskaŹnik zatrudnienia osób niepełnosplawnych w Urzędzie Gnriny
w Ż1''tnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowęj i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych jest niższy niż 670
wymiar czaŚu pracy _ praca na pełny etat'
wynagrodzenie ustalone zgodlie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca
2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz' U. z20l4' poz. l786)
oraz Regu]aminem wynagradŻania pncowrików samorządowych zatrudnionych w Urzędzie
Gminy Zytno
wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiściew sekretariacie UŹędu
lub pocztą na adres Urzędtt z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ,'Referent ds.
obslugi informatycznej, promocji, obrony c}'rvilnej i z^rządzlni^ kryzysowego''
w terminie do dnia 25.04.2016 r. do godz. l5"' (decyduje data Npływu do Urzędu).
Aplikacje które wpłynądo Urzędu po wyżej okleślonym teminie nie będą rozpatrywane.

Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełniający wymagania zostaną
powiadomieni o terminie roznów kwalifikacyjnych telefonicznie lub na adres poczty
elektronicznej, natomiast osoby któIe nie zostaną zakwalifikowane do następnego etapu
nabolu, otrzymaj ą odpowiedzi pisemne.

szczegółowe infolmacje na temat dodatkowych wymagań omz zakresu wykonywanych zadań
można uuyskać w Urzędzie Gminy Zytno (sekretaŹ Gminy) omz pod numerem telefonu
(34) 327 70 01 wew.35.

