OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
BURMISTRZ BIAŁEJ
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy – kierownicze
urzędnicze w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Białej przy ul. Tysiąclecia Nr 16
Dyrektor
…………………………………………………………………………………………………
( nazwa stanowiska pracy)
1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o
szkolnictwie wyższym; preferowane ekonomiczne, administracyjne, prawnicze lub
pedagogiczne z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie zarządzania
oświatą lub ukończonym kursem kwalifikacyjnym w zakresie zarządzania
oświatą,
obywatelstwo polskie,
doświadczenie zawodowe : co najmniej 5 letni staż pracy,
pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ,
nieposzlakowana opinia ,
znajomość przepisów kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego,
ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, zagadnień
związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego,

2. WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Umiejętność obsługi komputera, systemów i programów komputerowych w zakresie
obsługi standardowych aplikacji WINDOWS, poczty elektronicznej i Internetu,
2. Komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność i sumienność, wysoka kultura
osobista,
3.Umiejętności w zakresie:
1) analizowania danych i formułowania na ich podstawie wniosków,
2) dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i organizacji pracy Biura, planowania
pracy, zarządzania zespołem pracowników ,
3) redagowania pism, stosowania przepisów prawnych,
4) samodzielności w podejmowaniu decyzji ,
5) prowadzenia negocjacji i konsultacji .
3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1) wykonywanie funkcji kierownika zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy ,
2) sprawna organizacja pracy Biura Obsługi Szkół Samorządowych,
3) nadzór nad działalnością Biura i reprezentowanie go na zewnątrz,
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4) realizacja obowiązków kierownika jednostki sektora finansów publicznych w
rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych,
5) realizacja obowiązków kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości ,
6) realizacja obowiązków kierownika jednostki w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień
publicznych,
7) realizacja zadań organu prowadzącego wynikających z ustawy o systemie oświaty i
ustawy Karta Nauczyciela,
8) współpraca z dyrektorami szkół i organem prowadzącym szkoły i przedszkola m.in. w
zakresie zadań, których rozstrzygnięcie jest w kompetencji rady miejskiej , w tym
przygotowanie projektów uchwał , sprawozdań i informacji w zakresie oświaty,
9) współpraca z innymi instytucjami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie
realizacji zadań oświatowych,
10) utrzymanie obiektów oświatowych, planowanie remontów, realizacja i rozliczanie ,
11) udział w sesjach rady miejskiej i posiedzeniach komisji rady
12) realizacja obowiązków kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o ochronie danych
osobowych i ustawy o dostępie do informacji publicznych , w tym udostępnianie
informacji dotyczących kierowanej jednostki do Biuletyny Informacji Publicznej
( BIP) ,
13) wykonywanie kontroli zarządczej m.in. kontroli wewnętrznej ,
4. WYMAGANE DOKUMENTY
1) List motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje , wykształcenie,
4) Kserokopie świadectw pracy,
5) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6) Oświadczenie kandydata stwierdzające iż posiada pełną zdolność do czynności
prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych ,
7) Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe
8) Oświadczenie o nie karaniu zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi na podstawie ustawy o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych ,
9) Opinie, referencje,
10) Koncepcja prowadzenie Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r
o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002r Nr 101,poz.926 z późn. zm/
5.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY

Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na czas niekoreślony z
jednoczesnym zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów nie spełniających warunków o
których mowa w art. 16 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych, umowa na czas
nieokreślony jest poprzedzona umową na czas określony do 6 miesięcy i obowiązkiem
odbycia służby przygotowawczej .
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Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi
poniżej 6 %.
Druk kwestionariusza osobowego i wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie
www.bip.biala.gmina.pl i w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej ul.
Rynek 10 pok. nr 17.
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej jest
opublikowany w BIP na stronie internetowej www.bip.biala.gmina.pl
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Dotyczy
naboru na stanowisko dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej” w
Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej pok. nr 13 lub przesłać na adres
Urząd Miejski
ul. Rynek 10
48-210 Biała
w terminie do dnia 16 lutego 2012.r do godz. 15.30 ( decyduje data wpływu do Urzędu)
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane
Nabór zostanie przeprowadzony przez Komisję Rekrutacyjną powołaną zarządzeniem
Burmistrza Białej.
Otwarcie ofert i ich sprawdzenie pod względem formalnym / bez udziału kandydatów/
nastąpi w dniu 17 lutego 2012r, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu
o naborze zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 4388558 lub 77 4388 551.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
pod adresem: www.bip.biala.gmina.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu

Biała, dnia 02 lutego 2012r.

Burmistrz Białej
Arnold Hindera

