OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
BURMISTRZ BIAŁEJ
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ
ul. RYNEK 10
PODINSPEKTOR DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
I ROLNICTWA
w Referacie Zamówień Publicznych Rolnictwa i Integracji Europejskiej
(stanowisko pracy)
Wymiar czasu pracy : pełny etat
1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1)
2)
3)
4)

Obywatelstwo polskie
Wykształcenie wyższe
Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
5) Nieposzlakowana opinia
6) Znajomość przepisów :
a) ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
b) ustawy o ochronie zwierząt
c) ustawy o funduszu sołeckim
d) ustawy kodeks postępowania administracyjnego

2. WYMAGANIA DODATKOWE:
1) Znajomość przepisów: ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w części
dotyczącej ochrony bezdomnych zwierząt, ustawy o samorządzie gminnym
2) Komunikatywność i kreatywność
3) Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, terminowość
4) Biegła znajomość obsługi komputera
3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1) Współpraca z organizacjami pozarządowymi Gminy Biała i realizacja zadań gminy
wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w tym:
a) opracowywanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
sprawozdań z tych programów
b) prowadzenie spraw z zakresu realizacji zadań publicznych w ramach
inicjatywy lokalnej
c) organizowanie konkursów na dofinansowanie zadań realizowanych przez
stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
2) Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem klęsk
żywiołowych
3) Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy agresywnej
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4) Prowadzenie spraw związanych z: zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom,
wyłapywaniem zwierząt, czasowym odebraniem zwierzęcia , zgodnie z ustawą o
ochronie zwierząt
5) Współdziałanie z samorządem lekarsko-weterynaryjnym w zakresie ochrony zwierząt
oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
6) Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego, wydawanie zaświadczeń o stażu pracy w rolnictwie
7) Prowadzenie spraw związanych z wyborami do Izby Rolniczej
8) Współdziałanie z organami statystyki w zakresie przeprowadzania spisów rolnych.
9) Prowadzenie spraw z zakresu Funduszu Sołeckiego, współpraca w tym zakresie z
sołectwami
4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY:
Miejsce pracy znajduje się na parterze budynku
Częsty kontakt z klientami urzędu w tym w szczególności z sołtysami wsi oraz
przedstawicielami organizacji pozarządowych
3) Praca wymaga współpracy z innymi komórkami urzędu
4) Stanowisko z obsługą komputera
1)
2)

5. INFORMACJA
O
WSKAŹNIKU
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZATRUDNIENIA

OSÓB

W Urzędzie Miejskim w Białej w m-cu sierpniu 2012r wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu
obowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego
niepełnosprawność.
6. WYMAGANE DOKUMENTY:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

List motywacyjny
Życiorys ( CV) z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej
Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie
Kserokopia dowodu osobistego
Kserokopie świadectw pracy jeśli kandydat posiada staż zawodowy
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
uprawnieniach
8) Oświadczenie kandydata stwierdzające że posiada pełna zdolność do czynności
prawnych
9) Oświadczenie kandydata stwierdzające że nie był skazany prawomocnym wyrokiem
za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa
skarbowe
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm./
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7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
1)

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem : Nabór na stanowisko
podinspektora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i rolnictwa należy
składać w tut. Urzędzie w Referacie Organizacyjnym ( pokój nr 13 ) lub przesłać na
adres:
Urząd Miejski
ul. Rynek 10
48-210- Biała
w terminie do dnia 17 września 2012 roku do godz. 1530

2) Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane.
8. INNE INFORMACJE
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach, przez Komisję Rekrutacyjną powołaną
zarządzeniem Burmistrza Białej.
I etap konkursu – sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów.
II etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.
Otwarcie ofert i ich sprawdzenie pod względem formalnym nastąpi w dniu
18 września 2012r.
Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu naboru zostaną powiadomione indywidualnie o
terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
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.
Dodatkowe informacje można uzyskać u Sekretarza Gminy
77 4388551

Biała, dnia 5 września 2012r

pod numerem telefonu

