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Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Nr 2 / 2016 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHORZELE 

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach 
nazwa stanowiska -  stanowisko pracy do spraw świadczenia wychowawczego
wymiar czasu pracy -  1 etat
ilość stanowisk -  2 stanowiska pracy
komórka organizacyjna -  Referat Oświaty
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 3,4
Pracodawca zastrzega sobie możliwość zatrudnienia na czas określony.

I. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie, Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów 
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia 
zatrudnienia na terytorium RP;
2. wykształcenie wyższe;
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
6. znajomość obsługi sprzętu komputerowego i aplikacji biurowych w szczególności 
oprogramowania do obsługi świadczeń;
7. znajomość pakietu Microsoft Office.

II. Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność pracy w zespole;
2. zdolność szybkiego przyswajania wiedzy;
3. zaangażowanie, kreatywność i punktualność;
4. dokładność i samodzielność;
5. znajomość przepisów prawnych, w szczególności: ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o 
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. 2016. 195. ) oraz rozporządzeń 
w tym zakresie; ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego ( t. j. Dz. U. 2016. 23.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych ( t. j. Dz. U. 2015. 2135. ).

III. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:
1. kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie 
świadczenia wychowawczego;
2. prowadzenie rejestrów świadczeń wychowawczych;
3. sporządzanie projektów decyzji;
4. sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych;
5. sporządzanie sprawozdawczości;
6. wprowadzanie wniosków do programu świadczeń wychowawczych;

Praca biurowa na w/w stanowisku na pełnym etacie.



IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. życiorys -  curriculum vitae;
2. list motywacyjny;
3. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów 
potwierdzających:
a) staż pracy,
b) wykształcenie,
c) posiadane uprawnienia i ukończone kursy, szkolenia.;
4. oświadczenia kandydata:
a) o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku do spraw 
świadczenia wychowawczego;
b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 
publicznych,
c) o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe;
d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji o treści:

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 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.2015.2135. z dnia 2015.12.16. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz.U.2014.1202. z dnia 2014.09.09.).

V. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w zaklejonej kopercie 
opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz nr telefonu kandydata, 
na wskazany adres: Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach ul. St. Komosińskiego 1, 06-330 
Chorzele, w zaklejonej kopercie. Kopertę należy opisać: „Dotyczy naboru na 
stanowisko pracy do spraw świadczenia wychowawczego w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Chorzelach”.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 7 marca 2016 r. do godz. 12"". 
(ostateczny termin wpływu dokumentów do Urzędu ).

2. Dokumenty, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane i zostaną 
odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.
3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie 
rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania 
konkursowego na stanowisko do spraw świadczenia wychowawczego lub jego 
unieważnienie w każdym czasie, bez podania przyczyny.
5. O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie 
lub drogą pocztową.
6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni bądź nie zakwalifikują 
się do II etapu postępowania konkursowego zostaną zniszczone.
7. Informacja o wynikach konkursu będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i 
Gminy w Chorzelach ul. St. Komosińskiego 1 (hol przy punkcie informacyjnym) oraz w 
Biuletynie Informacji Publicznej ( www.chorzele.bip.org.pl).

Chorzele, dnia 23.02.2016 r.

http://www.chorzele.bip.org.pl

