ZARZA.DZENIE NR 2821201 7
W6jta Gminy Brafisk
z dnia 4 patdziernika 2017 r.

w sprawie ogloszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko

urzgdnicze

Kierownika w Referacie Ogrilnym, OSwiaty i Promocji Urzgdu Gminy Brarisk
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia zdnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U.z2016r.poz.446zpoLn.zm.), art. 1I ustawy zdnia21 listopada2008
roku o pracownikach samorz4dowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z p62n. zm.), zarzqdzarn,
co nastEpuje:

s1

1. Oglaszam konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzgdnicze Kierownika w
Referacie Og6lnym, O5wiaty i Promocji Urzgdu Gminy Brafsk
2. TreSc ogloszenia o niniejszym konkursie okreSla zal,qcznik nr I do Zarzqdzenia.
$2
'Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

^^#w-"-,

Zalqcznik nr

NR

I

do Zarzqdzenia

28212017 W6jta Gminy Brarisk

z dnia 4 pafldziemika}}lT r.

OGLOSZENIB
W6jta Gminy Brarisk
o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzgdnicze
Kierownika w Referacie Og6lnym, Oswiaty i promocji
Urzgdu Gminy Brarisk
t) Wvmagania niezbedne:

o obywatelstwo polskie,
t wyksztalcenie wylsze'. prawo, administracj a,bezpieczefstwo narodowe, zarzqdzanie,
o co najmniej 4- letni staz pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3latadzialalnoSci

o

.
.

gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
pelna zdolnoSi do czynnoSci prawnych oraz korzystanie zpelni praw publi cznych,
stan zdrowia umozliwiajqcy pracg na w/w stanowisku,

nieposzlakowana opinia,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umySlne przestEpstwo Scigane z
oskarZenia publicznego lub umy6lne przestEpstwo skarbowe,
o znajomoSd przepis6w prawnych w szczeg6lnoSci ustawy kodeks postqpowania
administracyjnego, ustawy o samorzqdzie gminnym, ustawy o pracownikach
samorzQdowych, rozporzqdzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
tzeczov'rych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania
archiw6w zakladowych,
2) Wvmagania dodatkowe:
. umiejQtno56 pracy w zespole i kierowanie zespolem pracowniczym,
' komunikatywnoSi, dyspozycyjnoSi, pozytywne podejScie do obywatela, kreatywnoS6,
. biegla obsluga komputera (Word, Eksel, SmartDoc),
o samodzielnoSi w organizacji pracy,
o umie.iQtnoSi bieglego poslugiwania siE aktami prawnymi.
3) Zakres wvkonvwanvch zadafi na stanowisku:
t Podejmowanie czynnoSci zzakresu koordynacji i nadzoru nad, dzialamami kierowanej
kom6rki.
Opracowywanie zakresu zadah kierowane.i kom6rki organrzacyjnej i pracownik6w.
Opracowywanie propozycji do projektu budzetu w czqsci dotyczqcej kierowanej
kom6rki.
o Opracowywanie sprawozdah z dzialalnoSci kom6rki.
o Ptzygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji, sprawozdafl z realizacji zadart
komorki i kontrola realizacji zadaf kom6rki
o Zatwrerdzanie dokument6w pod wzglqdem merytorycznym, w sprawach objEtych
zakresem dzial.ania kom6rki, a w szczeg6lnoSci projekt6w uchwal Rady Gminy i

o

o
o

zaru4dzeh

w6jta, a takLe dokument6w, kt6re mogq spowodowa(

zob owiqzah fi nanso wyc h Gmi ny.

powstanie

o
o
.
o
o
r
o
o
o
o

Nadzorowanie przestrzegania przez pracownik6w przepis6w bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przepisow przeciwpozarowych.
Kontrolowanie przestrzegania przez podlegtych pracownik6w dyscypliny pracy,
ewidencji czasu pracy.
Ocena pracownik6w kom6rki organizacyjnej oraz sktradanie wniosk6w
awansowan ia, nagr adzania lub poci4gni Ec i a do o dpowiedzialno Sc i.

Rozpatrywanie skarg i wniosk6w dotycz4cych podleglych pracownik6w.
Udzielanie informacji publicznej w zakresie zadah kom6rki organizacyjnej.
Nadz6r nad przestrzeganiem zasad dotycz4cych ochrony danych osobowych i tajemnic
prawnie chronionych oraz zapewnianie organizacyjno-technicznych warunk6w
ochrony danych osobowych.
Wspotpraca z innymi kom6rkami organizacyjnymi UrzEdu.
Zapewnianie wlaSciwej i terminowej realizacjr zadan kom6rki organrzacyjnej oraz
pr zestrze gania wlaSc i wy ch pro cedur admini stracyj nych.
Odpowiada zabiez4ce wprowadzanie w zycie wszelkich aktow prawnych w zakresie
zadart Referatu OR.

Przygotowywanie projekt6w

akt6w prawnych dotyczqcych organizacjt i

funkcjonowania UrzEdu
Opracowanie projekt6w regulaminu organizacyjnego Urzgdu oraz uaktualnianie go w
miarq potrzeby.
o Nadz6r nad ewidencjonowaniem akt6w prawnych W6jta.
o Zapewnienie sprawnego funkcjonowania UrzEdu i warunk6w jego dzialania.
o Nadz6r nad Biuletynem Informacji Publicznej Urzgdu.
o Koordynowanie prac zwiqzanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wybor6w,
referend6w, konsultacji spolecznych i spis6w powszechnych.
. Nadz6r przestrzegania instrukcj i kancelaryjnej.
o Koordynowanie i nadzorowanie wsp6lpracy z Radq Gminy.
. Wdrazanie procedur dotyczqcych przestrzegania zastosowania zasad instrukcji
kancelaryjnej, archiwalnej r rzeczowego wykazu akt.
o Prowadzenie spraw z zakresu przepis6w bhp oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego
w tym zapewnienie prawidlowych warunk6w pracy, bhp i p.poz.
o Nadz6r nad prowadzeniem ewidencji wypadk6w przy pracy, ustalaniem przyczyn i
okolicznoSci.
o Wsp6ldzialanie z soltysami i radami soleckimi poszczegolnych solectw na terenie
Gminy.
o Udzial w pracach zwiqzanych z przygorowaniem i przeprowadzeniem wybor6w
soltys6w i rad soleckich.
o Nadz6r nad prowadzeniem rejestru wniosk6w o opinie prawnq.
o Nadzorowanie i koordynowanie udzielanych zam6wiefr publicznych.
o Prowadzenie rejestru udzielonych zam6wieri publicznych.
o Prowadzenie spraw zwiqzanych z ochronq zdrowia na poziomie samorzqdu gminnego.
o Nadz6r nad dzialalnoSci4 oSwiatow4 i kulturalnq.
. Promocja Gminy i dzialalnoSc promocyjna.
Warunki pracy na stanowisku:
o wymiar czasv pracy - pelny etat

.

4)

w sprawie ich

.
.

praca administracyjno-biurowa

stanowisko zwi4zane z obslugqkomputerapowyZej 4 godzindziennie

o

wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagtadzania pracownik6w UrzEdu Gminy
Brarisk
Ll'ymagane dokumenty
a) 2yciorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poSwiadczaj4cy wyksztalcenie (dyplom lub zalwiadczenie o stanie
odbytych studi6w)
d) kserokopie Swiadectw pracy z poprzednich zakladow pracy (potwierdzone za
zgodnoSi z oryginalem)
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj4cej siE o zatrudnienie
i) oSwiadczenie o niekaralnoSci.
g) oSwiadczenie o braku przeciwwskazah zdrowotnych do zajmowanego stanowiska
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejEtnoSciach
Wymagane dokumenty aplikacyjne naleZy skladai:

z

o
.

osobiScie w siedzibie urzEdu, lub
poczlq elektroniczn4 na adres: sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl

.

posiadanych uprawnien do podpisu elektronicznego, lub
pocztqna adres: tJrzqd Gminy Brarisk, ul Rynek 8, 17 -120 Brarisk

w przypadku

dopiskiem.' Dotyczy naboru na kierownicze stanowisko urzgdnicze Kierownika w
Referacie Ogdlnym, Oiwiaty i Promocji UrzQdu Gminy Brafisk w terminie do dnia t7
paidziernika 20 I 7 roku.
Aplikacje, kt6re wplynq do UrzEdu po wyzej okreslonym terminie nie bgdq rozpatrywane.
lnformacja o wynikach naboru bqdzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na
tablicy ogloszeri UrzEdu Gminy Brarisk.
W miesiqcu poprzedzajqcym datE upublicznienia ogloszenia wskaznik zatrudnienia
osob niepelnosprawnych w UrzEdzie Gminy Brarisk w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnienia os6b niepelnosprawnych wynosil poniaej 6oh.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegolowe CV, powinny by6
opatrzone klauzulq: Wyrazam zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
o/brcie pracy dla potrzeb niezbqdnych do procesu relvutacji zgodnie z ustawq z dnia 29

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t j Dz U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawq
z dnia 2l listopada 2008r. o pracownikoch samorzqdowych /t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z
p6in. zm./

Bransk. dnia 201 7 -10-04
Andrze-j

