Wójt Gminy w Polskiej Cerekwi
ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew,
ul. Raciborska 4, 47 – 260 Polska Cerekiew
Na podstawie art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.
Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) ogłaszam nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

młodszy strażnik w Straży Gminnej w Polskiej Cerekwi
wymiar czasu pracy: pełny etat
................................................................................................................................................................
( nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

obywatelstwo polskie,
ukończone 21 lat,
korzystanie z pełni praw publicznych,
wykształcenie średnie lub wyższe,
nienaganna opinia,
sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie
popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
8) uregulowany stosunek do służby wojskowej.

2. Wymagania dodatkowe:
1) ukończone szkolenie podstawowe dla strażników gminnych,
2) znajomość ustawy o strażach gminnych i przepisów wykonawczych,
3) co najmniej rok stażu pracy,
4) prawo jazdy kat. B,
5) dyspozycyjność,
6) komunikatywność, obiektywizm, wysoka kultura osobista,
7) odporność na stres.
3. zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja obowiązków strażnika gminnego, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.)

4. informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych,
2) praca w siedzibie Straży Gminnej w Polskiej Cerekwi, w wyznaczonych pomieszczeniach przy
świetle dziennym i sztucznym, praca przy komputerze
Praca na stanowisku wymaga:
1) sprawności fizycznej,
2) koncentracji przy wykonywanych czynnościach i wydawanych dyspozycjach.
3) odporności psychicznej i radzenia sobie w sytuacji stresu
5. Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2009 r. Nr 115,
poz. 971),
b) życiorys (CV),
c) list motywacyjny,
d) kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie,
e) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
f) kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy lub zaświadczenia
o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
g) kserokopia książeczki wojskowej potwierdzająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,
h) oświadczenie o niekaralności za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, zawierające adnotację o świadomości
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 kodeksu
karnego). Wybrany kandydat zobowiązuje się przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.
i) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni
praw publicznych

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście
w sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą na adres Urzędu tj. ul. Raciborska 4, 47-260 Polska
Cerekiew z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko młodszego strażnika w Straży
Gminnej w Polskiej Cerekwi” w terminie do dnia 29 stycznia 2013 r. do godz. 15.15.
Decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym
terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Złożone dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych oraz na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego
w dotychczasowych miejscach mojej pracy i nauki w celu potwierdzenia spełniania warunku
posiadania przeze mnie nieposzlakowanej opinii,

Polska Cerekiew, 18.01.2013 r.
Wójt Gminy Polska Cerekiew
Krystyna Helbin

