
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Nr 3 / 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 publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta 
i Gminy Chorzele
wymiar czasu pracy -  1 etat
ilość stanowisk -  1 stanowisko pracy
komórka organizacyjna -- Referat Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele 
Określenie stanowiska:
Praca administracyjno -  biurowa , przy monitorze ekranowym, związana z przemieszczaniem się po 
terenie Gminy Chorzele oraz powiatu przasnyskiego.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 3,17 
Pracodawca zastrzega sobie możliwość zatrudnienia na czas określony.

I. Wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystąpić osoba, która:
1. jest obywatelem polskim, Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów 
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na 
terytorium RP;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. posiada wykształcenie wyższe;
4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
7. posiada doświadczenie zawodowe -  co najmniej rok pracy w administracji samorządowej;
8. znajomość obsługi sprzętu komputerowego i aplikacji biurowych;
9. znajomość pakietu Microsoft Office.

II. Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność pracy w zespole;
2. zdolność szybkiego przyswajania wiedzy;
3. umiejętność sprawnej organizacji pracy;
3. zaangażowanie, kreatywność i punktualność;
4. posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie realizowanych zadań na stanowisku pracy;
5. znajomość przepisów prawnych, w szczególności:
ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z dnia 2016.04.04),
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07),
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2015.1440 z dnia 2015.09.22),
ustawy o drogach publicznych ( Dz.U.2015.460 z dnia 2015.03.31),
ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 z dnia 2015.11.03),
ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z dnia 2015.12.16).

III. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:
a) organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Chorzele;
b) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń oraz umów związanych z wykonywanymi zadaniami;
c) realizacja zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
d) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wyboru operatora;
e) prowadzenie spraw związanych z realizacją usług przez operatora;
f) współpraca i dialog między jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami branżowymi, 
przewoźnikami i społecznością lokalną;
g) nadzór nad utrzymaniem przystanków;
h) prowadzenie spraw związanych z dzierżawą dróg wewnętrznych;
i) pomoc przy przygotowywaniu dokumentów, związanych z nadzorem i utrzymaniem dróg gminnych na 
terenie Miasta i Gminy Chorzele;



j) wykonywanie czynności i sporządzanie dokumentacji, w związku z realizacją zamówień publicznych i 
zamówień poniżej równowartości 30 000 euro, zgodnie z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi 
urzędu;
k) przygotowywanie dokumentów i wykonywanie czynności związanych z prowadzonymi inwestycjami i 
rozliczaniem rzeczowo - finansowym inwestycji.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. życiorys -  curriculum vitae z przebiegiem nauki oraz pracy zawodowej ;
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
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 do spraw 
publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Chorzele,
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 dodatkowo należy opisać: „Dotyczy naboru na stanowisko pracy do 
spraw publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Chorzele ”.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 10 maja 2016 r. do godz. 1200. 
(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 
II etapu postępowania konkursowego.
4. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego 
na stanowisko do spraw publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Chorzele 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 zostanie zamieszczona 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 26.04.2016 r.

mgr Beata Szczepankowska

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

