OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
z dnia 08.01.2019 r.
WÓJT GMINY CHOCZEWO
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE DS. ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH
W URZĘDZIE GMINY CHOCZEWO

1. Wymagania niezbędne:
1)
2)
3)
4)
5)

obywatelstwo polskie,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
wykształcenie średnie lub wyższe,
preferowany staż pracy minimum 2 lata,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nieposzlakowana opinia,
6) biegła znajomość języka angielskiego,
7) umiejętność obsługi komputera- pakiet Microsoft Office,
8) dobra znajomość przepisów ustaw o samorządzie gminnym i o pracownikach
samorządowych, a także kodeksu postępowania administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej
9) nieposzlakowana opinia,
10) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku

2. Wymagania dodatkowe:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

preferowane wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku administracja,
doświadczenie na podobnych stanowiskach pracy,
wysoka kultura osobista,
dobra organizacja pracy, dokładność,
umiejętność pracy pod presją czasu,
operatywność, komunikatywność,
samodzielność przy wykonywaniu zadań, samodyscyplina, kreatywność,
umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres zadań:
1) Prowadzenie sekretariatu Urzędu zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną zarządzeniem
Prezesa Rady Ministrów.
2) Prowadzenie dziennika korespondencji.
3) Przyjmowanie korespondencji oraz pism składanych bezpośrednio w sekretariacie Urzędu.
4) Wysyłanie korespondencji oraz odbieranie poczty.
5) Przekazywanie rozpisanej korespondencji właściwym pracownikom Urzędu.
6) Udzielanie informacji interesantom o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie oraz
kierowanie ich do pracowników prowadzących przedmiotowe sprawy.
7) Prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu.

8) Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta oraz ich publikacja w Biuletynie Informacji
Publicznej.
9) Przyjmowanie interesantów oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, bądź kierowanie
ich do Zastępcy Wójta/Sekretarza Gminy lub właściwych Referatów.
10) Obsługa gości przybyłych do Wójta.
11) Pisanie pism na potrzeby Wójta.
12) Obsługa organizacyjna i administracyjna narad, spotkań i posiedzeń Wójta.
13) Obsługiwanie urządzeń biurowych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
14) Przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych.
15) Prowadzenie Książki Kontroli.
16) Prowadzenie i aktualizowanie tablicy ogłoszeń Urzędu.
17) Prowadzenie ewidencji obecności pracowników Urzędu.
18) Zamawianie pieczęci i tablic urzędowych oraz prowadzenie ich ewidencji.
19) Zaopatrzenie urzędu w artykuły bieżącego spożycia, w szczególności materiały biurowe i
środki czystości.

4. Informacja o warunkach pracy:
1)
2)
3)
4)

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
pełny wymiar czasu pracy;
praca przy komputerze;
praca jednozmianowa.

5. 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.

Dokumenty aplikacyjne (List motywacyjny i CV) winny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2
lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)” z własnoręcznym podpisem. Brak podpisu pod w/w klauzulą
spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.
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 z póź.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 22 stycznia 2019 r do godziny 15.00 w zaklejonych
kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko ds administracyjno-biurowych” 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. Dodatkowe
informacje 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 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.
Informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Urząd Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: a.bieleninik@choczewo.com.pl
3) Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie
art. 221 kodeksu pracy ((Dz.U.2018.108 t.j. ze am.) oraz Pani/Pana dobrowolnej zgody. Zgodę
można cofnąć poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
4) Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody
nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem
zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Pani/Pana zgody na
przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od zakończenia
rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
5) Przewidywane kategorie odbiorców Pana/Pani danych: np. dostawcy usług informatycznych.
Odbiorcy danych mogą przetwarzać dane wyłącznie na podstawie umowy powierzenia danych.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której
bierze Pani/Pan udział.
8) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także

prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

WÓJT GMINY CHOCZEWO
WIESŁAW GĘBKA

