OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
z dnia 12.04.2018 r.
WÓJT GMINY CHOCZEWO
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE DS. PROMOCJI I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
W URZĘDZIE GMINY CHOCZEWO
.

1. Wymagania niezbędne:
1)
2)
3)
4)

obywatelstwo polskie,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
wykształcenie średnie lub wyższe,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nieposzlakowana
opinia,
5) dobra znajomość Gminy Choczewo, w tym w szczególności walorów naturalnych,
społecznych i kulturalnych,
6) znajomość co najmniej jednego języka obcego,
7) umiejętność redagowania tekstów,
8) umiejętność zabezpieczania i zarządzania systemami informatycznymi,
9) techniczna i praktyczna znajomość obsługi software,
10)dobra znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, finansach publicznych,
prawo prasowe, o bezpieczeństwie imprez masowych, oraz ustawy o ochronie
danych osobowych,
11)nieposzlakowana opinia,
12)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
13)prawo jazdy kat. B.
2. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane wykształcenie wyższe ,
2) operatywność, komunikatywność,
3) wysoka kultura osobista, duże zaangażowanie w pracę , samodzielność przy
wykonywaniu zadań, samodyscyplina, kreatywność,
4) umiejętność pracy w zespole,
5) udokumentowane doświadczenie w organizowaniu imprez plenerowych i
zamkniętych.
3. Zakres zadań:
1) Opracowywanie strategii, programów i planów rozwoju gminy.
2) Opracowywanie i przygotowywanie materiałów promujących gminę, nadzór nad ich
dystrybucją.

3) Współpraca przy przygotowywaniu rocznych planów dotyczących kultury, promocji
gminy oraz systemów informatycznych i telekomunikacyjnych.
4) Opracowywanie kalendarza cyklicznych imprez gminnych.
5) Prowadzenie kierunkowych działań Gminy w zakresie współpracy z klubami i
związkami sportowymi.
6) Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży.
7) Nadzór nad Gminnym Obiektem Sportowym.
8) Współpraca przy przygotowaniu budżetu oraz prowadzenie ewidencji wydatków
związanych z kulturą, rozwojem i promocją gminy oraz wydatków w zakresie
systemów informatycznych i telekomunikacyjnych.
9) Współpraca przy rozliczaniu środków pozabudżetowych.
10)Przygotowywanie, koordynacja i udział w imprezach:
 promujących gminę,
 kulturalnych, okolicznościowych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych
przez gminę.
11)Uczestniczenie w kreowaniu i promocji produktów lokalnych.
12)Dbałość o wizerunek gminy i urzędu.
13)Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków i realizacja Gminnego Programu Opieki
nad Zabytkami.
14)Wykonywanie obowiązków Administratora Systemów Informatycznych we
współpracy z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji - zgodnie z zadaniami
określonymi odrębnym Zarządzeniem Wójta.
15)Prowadzenie spraw związanych z ewidencją, działaniem i serwisem kserokopiarek.
16)Prowadzenie spraw związanych z zakupem sprzętu komputerowego i urządzeń
biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego oraz
urządzeń biurowych.
17)Sygnalizowanie stwierdzonych nieprawidłowości bezpośredniemu przełożonemu lub
Wójtowi Gminy.
18)Wykonywanie innych poleceń przełożonych nie wymienionych powyżej, w ramach
kwalifikacji pracownika.
4. Wymagane dokumenty:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

list motywacyjny;
życiorys (CV) ;
kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem
sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru
Karnego;
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw
publicznych;
kopie świadectw pracy;
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia.

5. Informacja o warunkach pracy:
1) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

2)
3)
4)
5)

pełny wymiar czasu pracy;
praca przy komputerze;
praca w terenie;
praca jednozmianowa.

Dokumenty aplikacyjne (List motywacyjny i CV) winny być opatrzone klauzulą „ wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.)
oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902
ze zm.) i podpisem”
Przyjmę do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich
danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 ze zm.)
Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za
zgodność z oryginałem.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Choczewo, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub
drogą pocztową w terminie do dnia 26 kwietnia 2018 r do godziny 15.00 w zaklejonych
kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko ds. promocji i systemów
informatycznych ” w sekretariacie Urzędu Gminy w Choczewie przy ul. Pierwszych Osadników 17.
Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu
Gminy. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po upływie w/w terminu nie będą
rozpatrywane.
Z regulaminem naboru można zapoznać się w siedzibie Urzędu – Referat Organizacyjny i Spraw
Obywatelskich. Dodatkowe informację można uzyskać pod numerem telefonu (58) 572 39 13/ (58)
572 39 40
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w jednostce organizacyjnej gminy dla
której prowadzony jest nabór niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.
Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z
Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WÓJT GMINY CHOCZEWO
WIESŁAW GĘBKA

