
Urząd Miasta i Gminy 
w Chorzelach 

ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 Chorzele 

OGŁASZA NABÓR 

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIK REFERATU 
ORGANIZACYJNEGO 

1. Nazwa stanowiska - stanowisko pracy kierownik Referatu Organizacyjnego 
Wymiar czasu pracy - 1 etat 
Komórka Organizacyjna - stanowisko pracy w Referacie Organizacyjnym 

Pracodawca zastrzega sobie możliwość zatrudnienia na czas określony. 

2.Wymagania niezbędne: 
a) posiadanie obywatelstwa polskiego, Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu 
na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego 
przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, 
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych, 

c) niekaralność za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za 
umyślne przestępstwo skarbowe, 
d) cieszenie się nieposzlakowaną opinią, 
e) wykształcenie wyższe, 
f) staż pracy: co najmniej 3 lata lub wykonywanie co najmniej 3 lata działalności 
gospodarczej w charakterze zgodnym z wymaganiami na aplikowane stanowisko, 
g) znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy, w 
szczególności: 
- ustawy o pracownikach samorządowych, 
- ustawy o samorządzie gminnym 
- ustawy Kodeks postępowanie administracyjnego, 
- ustawy Kodeks pracy, 
- ustawy o ochronie danych osobowych, 
- ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

3.Wymagania dodatkowe: 
a)znajomość następujących aktów prawnych : rozporządzenia Rady Ministrów w 
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w 
sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych 
pracownika, znajomość prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
b) doświadczenie w pracy w samorządzie, 
c) predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem 
pracowniczym, odpowiedzialność, kreatywność, terminowość,, umiejętność stosowania 
i interpretacji przepisów prawnych 
4.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

a) kierowanie pracą Referatu, 
b) nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Urzędu, 
c) nadzór nad sprawami kadrowymi, 
d) nadzór nad obsługą sekretariatu, informacją i obsługą interesanta, 



e) nadzór nad obsługą informatyczną Urzędu, 
f) nadzór nad obsługą Rady Miejskiej, 
g) nadzór nad zarządzaniem nieruchomościami, 
h) współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy. 

5.Wymagane dokumenty: 
a) życiorys (CV), 
b) list motywacyjny, 
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane umiejętności, 
kwalifikacje zawodowe poświadczone za zgodność z oryginałem, 
d) oryginalny kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 
poświadczone za zgodność z oryginałem, 
f) dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej, poświadczone za zgodność 
z oryginałem, 
g) oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną, dotyczące posiadania pełnej 
zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz 
niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy w Chorzelach w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu- 06-330 Chorzele 
ul. Stanisława Komosińskiego 1, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko 
kierownik Referatu Organizacyjnego " w terminie do 11 marca 2014 r. do godz.14.00 
(ostateczny termin wpływu aplikacji). 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i gminy w Chorzelach po wyżej określonym 
terminie nie będą rozpatrywane. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej (www. chorzele.bip.org.pl.) oraz na tablicy informacyjnej w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach przy ul. Stanisława Komosińskiego 1 (hol, przy 
punkcie informacyjnym). 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV 
( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), 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 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 101, poz.926 z póz. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. 
Nr 223, poz. 1458 z póz. zm.). 
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