ZARZ4DZENTE NR 281/2017
W6jta Gminy Brarisk
z dnia 4 patdziernika 2017 r,
w sprawie ogloszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzgdnicze
Sekretarza Gminy Brarisk

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca l99O r. o samorzqdzie
gminnym (tj. Dz. IJ. z 2016 r. poz. 446 z poLn, zm.),art. I I ustawy z dnia21 listopadu jOOS
roku o pracownikach samorz4dowych (t.j. Dz. tJ. z 2016 r. poz. 902 z poan. zm.), iarzqdzam,
co nastEpuje:

$1
1. Oglaszam konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzpdnicze Sekre tarza Gminy

Brarisk.

2. TteS( ogioszenia o niniejszym konkursie okresla zalqcznik nr

I do Zarzqdzenia.

$2
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

And"rzej

,rtlrkowski

Zalqczniknr I do Zarzqdzenia

NR

28112017 W6jta Gminy Brarisk

z dnia 4 paLdziernika20lT r.

OGLOSZENIE

W6jta Gminy Brarisk
o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzgdnicze

I.
II.
III.

Nazwa i adres jednostki: lJrzqd Gminy Brarisk, ul. Rynek 8, 17-120 Brarisk
OkreSlenie stanowiska: Sekretarz Gminy Brahsk.

Wymasania niezbedne od kandydat6w:

l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

obywatelstwo polskie;
pelna zdolnoSi do czynnoSci prawnych i korzystanie z pelni praw publicznych;
stan zdrowia umozliwiajqcy pracQ na w/w stanowisku;
nieposzlakowana opinia;
brak skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umySlne przestqpstwo Scigane
z oskarlenia publicznego lub umySlne przestppstwo skarbowe;
wyksztalcenie wyZsze pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepis6w
o szko lni ct wie v,ry 2szym, preferowane admini stracyj ne lub prawnicze ;
co najmniej 4 letni sta| pracy na stanowisku urzgdniczym w jednostkach,
o kt6rych mowa w art. 2, ustawy z dnia 2l listopada2008 r. opracownikach
samorz4dowych (tj. Dz. rJ. z 2016 r. poz. 902 z poLn. zm.) w tym co najmniej
dwuletni sta2 pracy na kierowniczym stanowisku urzEdniczym w tych
jednostkach lub osoba posiadajqca co najmniej czteroletni staz pracy na
stanowisku wzgdniczym w jednostkach o kt6rych mowa w art. 2 w/w ustawy
oraz co najmniej dwuletni staZ pracy na kierowniczym stanowisku urzEdniczym
w innych jednostkach sektora finans6w publicznych.
biegla znajomoSi obslugi komputera w zakresie podstawowych program6w
pakietu Office i Systemu Informacji Prawnej Lex;

znajomoSi przepis6w prawnych w szczeg6lnorici ustawy o samorzqdzie
gminnym, ustawy o pracownikach samorz4dowych, ustawy o finansach
publicznych, ustawy kodeks postEpowania administracyjnego, ustawy o

ochronie danych osobowych, Kodeksu wyborczego, Kodeksu pracy.
z funduszy unijnych, SwiadomoSd sposobu dzial.ania
i gl 6 wnych zal o Zeh o r ganizacj i p o zar zqdov,ry ch.

10) wiedza z zakesu wsparcia
IV.

Wymagania dodatkowe:
a)

b)
c)

d)
e)

0

umiej qtnoS c zarzqdzania zasobami ludzkimi
wysoka kultura osobista;

;

odpomoSi na stres,
umiejEtnoSc skutecznej komunikacj i oraz pracy w zespole.
znaj omoSc struktury or ganizacyjnej urzgdu.
kreatywnoSi, samodzielnoSi. inicjatywa.

s)
h)

V.

Zakres wvkonywanvch zadaf na stanowisku:

l)

2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
l0)
1)

1

12)
13)
14)
15)

l6)

17)

VI.

dyspozycyjnoSc.
zdolnoSc podejmowania decyzj i.

opracowanie projektu statutu Gminy Brairsk i jego aktualizacji;
nadzor przeslrzegania w UrzEdzie przepis6w Kpa,
nadz6r nad opracowaniem regulaminu organizacyjnego Urzgd:u oraz uaktualnianie
go w miarE potrzeby,
nadz6r, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg i wniosk6w mieszkanc6w,
nadzor nad sprawnym funkcjonowaniem UrzEdu,
nadzor nad przygotowywaniem akt6w prawnych przez podlegle kom6rki
organizacyjne,
nadzor terminowo6ci zgodno6ci z prawemzalatwiania spraw obywateli,
organizacjakontroli wewnqtrznej,
koordynowanie prac zwi4zanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
konsultacji spolecznych i spis6w powszechnych,
koordynowanie i organizowanie wsp6lpracy z Rad4
koordynowanie dzial.ah dotyczqcych analizy realizowanych i zaplanowanych zadah
pozainwestycyjnych przez gming, pod katem mozliwosci pozyskania
do fi nansow ania ze Srodk6 w UE i innyc h zewngff zny ch Lr o del,
koordynacja opracowania dokumentacji i realizacji projektow pozainwestycyjnych
realizowanych przez gminq przy wsp6lpracy ze stanowiskami merylorycznymi i
j ednostkami organizacyj nymi w celu pozyskania zewnetrznych Srodk6w,
przyjmowanie ustnych oSwiadczet'r woli spadkobierc6w,
koordynacja dzialah na terenie Gminy dotyczqcych wyborow powszechnych oraz
referend6w,
wsp6lpraca w dziedzinie realizacji zadah wynikajqcych ze strategii Gminy Brarlsk,
wsp6lpraca przy tworzeniu dokument6w planistycznych,
prowadzenie innych spraw Gminy powierzonych przez W6jta,

Wymaganedokumenty:

a)
b)
c)
d)
e)
0
g)
h)

zyciorys (CV),
list motywacyjny,
dokumenty poSwiadczajqce wyksztalcenie (dyplom
odbytych studi6w),

lub

zaSwiadczenie

o

stanie

dokumenty potwierdzaj4ce stuZ pracy (Swiadectwa, zaSwiadczenia itp.)
potwierdzone za zgodnoSc z oryginalem,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajqcej siE o zatrudnienie,
oSwiadczenie o braku przeciwwskazah zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
oSwiadczenie o niekaralnoSci, korzystaniu zpelni praw publicznych i posiadaniu
pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych,
inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejgtnoSciach.

VII. Dodatkowe informacie:
a) kserokopie dokument6w

aplikacyjnych powinny byc poSwiadczone przez kandydata

za zgodnoSc z oryginalem,

b) list motywacyjny i zyciorys powinny byc opatrzone nastEpujqc4

klauzulq:

,,Ll/yraiam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbgdnych do realizacji procesa rekrutacji zgodnie z istawq
z dnio 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. D2.U.20t0.1221",
w miesiQcu poprzedzaj4cym datQ upublicznienia ogloszenia wskaznik zatrudnienia
os6b niepelnosprawnych w lJrzEdzie Gminy Brarisk w rozumieniu przepis6w
o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zarrudnienia os6b niepelnoJprawnych
wynosil ponizej 60/o.

c)

VIII. Warunki pracv

a)
b)
c)
d)

wymiar zatrudnienia - pelny wymiar czasu pracy,
praca o charakterze administracyjno-biurowym,
praca przy komputerze powy2ej 4 godzin dziennie,
wynagrodzenie ustalane zgodnie zrozporzqdzeniemRady Ministr6w zdnia l8 marca
2009 r. w sprawie wynagradzania pracownik6w samorzqdowych (Dz. U. z 2014 r, poz.
1786 z poln. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracownik6w Urzgdu Gminy
Brafsk,

IX.

Mieisce i termin zloienia dokument6w

l.

Miejsce zloZeniadokument6w:
Wymagane dokumenty aplikacyj ne nale2y skladai :
a) osobiScie w siedzibie urzpdu, lub
b) pocztqna adres: urz4d Gminy Brarisk, ul Rynek 8,17 -rz0 Brarlsk
z dopiskiem: "Nabdr na stanowisko Sekretarza Gminy Brafisk,,

2.

Termin zlozenia do dnia 16 pazdziernika 2017 r. do eodz. 15.00

Aplikacje, ktore wplynq do urzqdu po wyzej okreslonym terminie nie bEdq rozpatrywane.
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