
Urz^d Miasta i Gminy

w Chorzelach

ul. Stanislawa Komosinskiego 1,06-330 Chorzele

Ogtasza nabor

na wolne stanowisko pracy kierowcy Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Chorzelach

1. Nazwa stanowiska: kierowca

a. Wymiar czasu pracy: Vi etatu

b. Komorka organizacyjna: Referat Organizacyjny

Pracodawca zastrzega sobie mozliwosc zatrudnienia na czas okreslony.

2. Wymagania niezbedne:

a. posiadanie obywatelstwa polskiego, Unii Europejskiej lub innego
panstwa, ktoremu na podstawie umow miedzynarodowych lub przepisow
prawa wspolnotowego przysluguje prawo do podjecia zatrudnienia na
terytorium RP

b. posiadanie pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystanie
z pelni praw publicznych,

c. niekaralnosc za przestepstwo umyslnie scigane z oskarzenia publicznego
lub za umyslne przestfpstwo skarbowe,

d. cieszenie si$ nieposzlakowan^ opinio,
e. wyksztalcenie- minimum zawodowe,
f. posiadanie prawa jazdy kategorii: C,
g. wymagane doswiadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata pracy na

stanowisku kierowcy,
h. znajomosc zagadnien zwiqzanych z dzialalnoscisj Ochotniczych Strazy

Pozarnych;
i. czlonkostwo w Ochotniczej Strazy Pozarnej.

3. Wymagania dodatkowe:

a. doswiadczenie w pracy jako mechanik samochodowy,
b. dobry stan zdrowia,
c. dyspozycyjnosc,
d. predyspozycje osobowosciowe: umiej^tnosc dobrej organizacji pracy,

samodzielnosc, obowi^zkowosc i inicjatywa.

4. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku:
a. czynny udzial w dzialaniach ratowniczo- gasniczych,
b. utrzymywanie statej gotowosci operacyjno- technicznej jednostki

Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chorzelach
c. utrzymanie w czystosci i porzadku siedziby Ochotniczej Strazy Pozarnej

w Chorzelach,



d. biezaca konserwacja oraz prowadzenie ewidencji pracy sprzetu
znajdujqccgo sif w wyposazeniu siedziby Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Chorzelach,

e. prowadzenie obowiazujacej dokumentacji dotyczqcej spraw technicznych
sprzetu, kart pracy na samochod i sprzetu silnikowego;

f. nadzor i odpowiedzialnosc nad powierzonym inwentarzem jednostki
przeciwpozarowej,

g. zakup materialow pednych i smarow, a takze niezbednych do napraw
akcesoriow;

h. utrzymanie pelnych stanow paliwa i srodkow gasniczych w zbiornikach
pojazdow sprzetu silnikowego wraz z zabezpieczeniem niezbednych
zapasow.

5. Wymagane dokumenty:
a. zyciorys (CV),
b. list motywacyjny,
c. kserokopie dokumentow potwierdzajacych posiadane umiejetnosci

i kwalifikacje zawodowe poswiadczone za zgodnosc z oryginalem,
d. oryginalny kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej si?

o zatrudnienie,
e. kserokopie dokumentow potwierdzajacych posiadane wyksztalcenie,

poswiadczone za zgodnosc z oryginalem,
f. dokumenty potwierdzajace przebieg pracy zawodowej, poswiadczone za

Zgodnosc z oryginalem,
g. oswiadczenie zlozone pod odpowiedzialnoscia^ karna^, dotyczace posiadania

pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych,
h. oswiadczenie o korzystaniu z pemi praw publicznych,
i. oswiadczenie o niekaralnosci za przestepstwo popetnione umyslnie, scigane

z oskarzenia publicznego lub umyslne przestepstwo skarbowe,
j. oswiadczenie kandydata o staniezdrowiapozwalajacym na zatrudnienie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy skladac osobiscie w siedzibie
Urz^du Miasta i Gminy w Chorzelach w sekretariacie Urzedu lub poczta^ na
adres Urzedu - 06-330 Chorzele ul. Stanislawa Komosinskiego 1,
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko kierowcy" w terminie do
dnia 2 wrzesnia 2013 r. do godz. 15.

Aplikacje, ktore wpbyna^ do Urzedu Miasta i Gminy w Chorzelach po wyzej
okreslonym terminie nie beda^ rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru
b?dzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
(www. chorzele.bip.OTg.pl.) oraz na tablicy informacyjnej w Urz?dzie Miasta
i Gminy w Chorzelach przy ul. Stanislawa Komosinskiego 1 (hoi, przy
punkcie informacyjnym).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegolowe CV
( z uwzglednieniem dokladnego przebiegu kariery zawodowej), powinny bye
opatrzone klau/ula:
Wyrazam zgodqnaprzetwarzanie moichdanych osobowych zawartych w oferciepracy dlapotrzeb
niezbednych do realizacjiprocesu rekrutacji zgodnie z ustawq_ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U.z 2002 r. Nr 101,poz.926zpoz. zm.) oraz ustawqz dnia21 listopada
2008 r. o pracownikachsamorzqdowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z poz. zm.)
Dokumenty osob, ktore nie zostana^ zatrudnione beda^zniszczone..
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