OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o
pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223,poz.1458) w związku z art. 7 pkt 3
powołanej ustawy
WÓJT GMINY POPIELÓW
ponownie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko
urzędnicze ds. BUDOWNICTWA w Referacie Inwestycji ,Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Gminy w Popielowie
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące
wymagania:
1.Wymagania niezbędne :
1) obywatelstwo polskie
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych
3) wykształcenie średnie lub wyższe: o kierunku budownictwo ogólne lub
architektura i urbanistyka
4) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5) znajomość podstaw funkcjonowania administracji samorządowej
6) biegła obsługa komputera – pakietu biurowego MS Office
7) nieposzlakowana opinia
2. Wymagania dodatko
1) gotowość do samokształcenia i innych form dokształcania
2) dyspozycyjność
3) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
4) samodzielność i kreatywność
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez gminę
Popielów,
2) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
3) przygotowywanie i rozliczanie inwestycji prowadzonych przez Gminę,
4) przygotowywanie wniosków i rozliczanie dotacji dla zadań z zakresu
budownictwa w ramach otrzymanych środków zewnętrznych
4. Wymagane od kandydata dokumenty:
1) oferta z wnioskiem o zatrudnienie i list motywacyjny
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do
pobrania)
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu
pracy zawodowej,
4) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
5) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub
zaświadczeń o stanie odbytych studiów)

6) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
(certyfikaty językowe, zaświadczenia o ukończonych kursach i
szkoleniach etc.)
7) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy
8) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i
korzystaniu z pełni praw publicznych
8) oświadczenie kandydata, o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe
Oferta z wnioskiem o zatrudnienie powinny być opatrzone własnoręcznie klauzulą 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 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr
101,poz.926 z póżn.zm) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1593 z póżn.zm.).
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych
kopertach w kancelarii Urzędu Gminy w Popielowie lub przesłać pocztą na
adres: Urząd Gminy w Popielowie, ul.Opolska 13, 46-090 Popielów, z
dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds.budownictwa” w terminie
do dnia 13 marca 2009r (włącznie).
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 077/4692 027 wew.29.
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach przez Komisję Rekrutacyjną
powołaną przez Wójta Gminy.
I etap naboru - sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału
kandydatów.
Złożone oferty będą badane pod kątem kompletności i spełnienia wymagań

niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko urzędnicze.
II etap naboru - rozmowy kwalifikacjne z kandydatami spełniajacymi wymogi
formalne.
Kandydaci dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną powiadomieni
indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie umieszczana na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.popielow.pl)
oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Popielowie po
zakończeniu procedury naboru.
Wójt
Dionizy Duszyński
Popielów, 20 lutego 2009r.

