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Zaklików, dn. 27.04.2011 r.

URZAD GMINY
w Zaklikowie

37 - 470 Zaklików, ul. Zachodnia 15

OGLASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE

Referent ds. kancelaryjno -technicznych

1. Wymagania niezbedne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wyksztalceniewyzsze- prawo,administracja,
c) pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystania z pelni praw publicznych,
d) osoba nie byla skazana prawomocnym wyrokiem sadu za umyslne przestepstwo scigane

z oskarzenia publicznego lub umyslne przestepstwo skarbowe, .
e) nieposzlakowana opinia,
f) posiadanie wiedzy z zakresu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
g) posiadanie wiedzy z zakresu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejetnosc obslugi urzadzen biurowych,
b) obsluga komputera - pakiet Microsoft Office,
c) prawo jazdy kat. B,
d) mile widziana komunikatywna znajomosc jezyka angielskiego.

3. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku:
1. Prowadzenie czynnosci kancelaryjnych, zapewniajacych wlasciwy obieg informacji

i dokumentów w oparciu o instrukcje kancelaryjna dla urzedów gmin.
a) przyjmowanie i podzial korespondencji i przesylek,
b) prowadzeni~ ewidencji wplywów specjalnych i wartosciowych,
c) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do

wlasciwych referatów i stanowisk pracy,
2. Dokonywanie prenumeraty oraz kompletowanie wydawnictw i prasy.
3. Dokonywanie zamówien, systematyczne zaopatrywanie w niezbedne materialy

biurowe, srodki czystosci, artykuly wyposazenia wnetrz biurowych.
4. Prowadzenie zakladowego zbioru przepisów prawnych

a) Dziennik Ustaw
b) Monitor Polski "
c) Dziennik Urzedowy Województwa Podkarpackiego

5. Dbalosc o wlasciwe funkcjonowanie lacznosci telefonicznej:
a) wewnetrznej i zewnetrznej
b) niezwloczne zglaszanie usterek w funkcjonowaniu lacznosci odpowiednim

sluzbom.

6. Nadzór nad przechowywaniem pieczeci urzedowych. , ,.
7. Prowadzenie ewidencji i rozliczanie kart drogowych na samochód sluzbowy
8. OrganizowaniepracyWójtai Zastepcyoraz ichkontaktówz interesantami,goscmiitp.
9. Inne zadania zlecone przez Wójta lub Zastepce Wójta.

.



4. Wymagane dokumenty i oswiadczenia:
a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie,
b) list motywacyjny,
c) zyciorys zawodowy (CV),
d) kserokopie dokumentów potwierdzajacych posiadane wyksztalcenie (dyplom lub

zaswiadczenie o stanie odbytych studiów),
e) kserokopie swiadectw pracy i innych dokumentów potwierdzajacych staz pracy,
1) kserokopie dokumentów o ukonczonych kursach, szkoleniach,
g) referencje lub opinie z dotychczasowych miejsc pracy - jezeli kandydat je posiada,
h) oswiadczenie o korzystaniu z pelni praw publicznych oraz posiadaniu pelnej zdolnosci

do czynnosci prawnych,
i) oswiadczenie o niekaralnosci prawomocnym wyrokiem sadu za umyslne przestepstwo

scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przestepstwo skarbowe.
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5. Termin i miejsce skladania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy skladac osobiscie w sekretariacie Urzedu Gminy
w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37 - 470 Zaklików lub przeslac poczta na adres Urzedu
Gminy z dopiskiem na kopercie: Dotyczy naboru na stanowisko pracy - Referent ds.
kancelaryjno - technicznych w terminie do dnia 11 maja 2011 roku do godz. 15.30.
Aplikacje, które wplyna do Urzedu Gminy po uplywie wyzej okreslonego terminu nie beda
rozpatrywane.
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Informacje dodatkowe:
1. Po dokonaniu wstepnej selekcji dokumentów aplikacyjnych umieszczona zostanie w BlP
(www.zaklikow.biuletyn.net) lista kandydatów spelniajacych wymagania formalne okreslone
w ogloszeniu. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zakwalifikowani
kandydaci zostana poinformowani pisemnie.
2. Informacja o wynikach naboru bedzie umieszczona na stronie internetowej BlP oraz na
tablicy informacyjnej w siedzibie Urzedu Gminy w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15.
3. Z osoba wybrana w wyniku zakonczenia procedury naboru zostanie zawarty stosunek pracy
(przed podpisaniem umowy wymagana informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego).

\.\./

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, zyciorys zawodowy (CV) powinny
byc opatrzone klauzula: "Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101,
poz. 926 ze zm.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzadowych
(Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
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