
Wojt Gminy Sochocin 

ul. Guzikarzy 9, 09·110 Sochocin 

OGt.ASZA NABOR 

NA WOLNE STANOWISKO URZ~DNICZE 

Podinspektor do spraw kancelaryjnych z zadaniami sekretarki 
w Urz~dzie Gminy Sochocin 

I. WYMAGANIA ZWli\ZANE Z WYKONYWANIEM PRACY 

NA STANOWISKU URZF;DNICZYM - PODINSPEKTORA DO SPRAW 


KANCELARYJNYCH Z ZADANIAMI SEKRETARKI 


1. Wymagania niezb~dne: 

1) obywatelstwo polskie, 
2) pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystania z pelni praw 

publicznycb, 
3) niekaraloosc za umyslne przest~pstwo scillgane z oskarienia publicznego lub 

umyslne przestt;pstwo skarbowe, 
4) stan zdrowia pozwalajllcy oa zatrudnienie na danym stanowisku, 
5) nieposzlakowana opinia, 
6) odpowiednie lo.valifikacje: wyk ztalcenie wyzsze I lub n stopnia, mile widziane 

wyksztafcenie administracyjne, umozliwiajllce wykooywanie zadaii na 


stanowisku, stosownie do opisu stanowi ka, 

7) znajomosc przepisow prawa z zakresu wykonywaoych obowj~zkow , 

w szczegolnosci znajomosc ustaw: 0 samorz~dzie gminnym, 0 pracownikacb 

samorz~dowych, rozporz~dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. 

w sprawie iostrukcji kancelaryjnej , jedoolitych rzeczowych wykazow alet oraz 

instrukcji w sprawie orgaoizacji i zakresu dzialania archiwow zakJadowych. 


8) umiej~tnosc obslugi sprz~tu biurowego oraz komputera, 
9) umiej~tnosc obslugi pakietu biurowego (Microsoft Office). 

2. lone wymagania 

1) preferowane doswiadczenie oa stanowisku 0 podoboym cbarakterze, 

2) odpowiedzialnosc, 


3) samodzielnosc i kreatywnosc, 

4) umiej~tnosc planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku, 

5) zdolnosc skuteczoego komunikowania sit;, 

6) zdolnosc analitycznego myslenia, 

7) odpornosc oa stres. 
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II. ZAKRES ZADAN NA STANOWISKU 
URZF;DNICZYM -	 PODINSPEKTORA DO SPRAW KANCELARYJNYCH 

Z ZADANIAMI SEKRETARKI 

l.Przyjmow3n ie korespondencji i przekazywaoie do dekretacji Wojtowi. 

2.Przekazywanie zadekretowanej poczty do kancelarii. 

3.Prowadzenie kalendarza spotkao Wojta oraz Zast~pcy Wojta. 

4.0bsluga klientOw oraz gosci Wojta i Zast~pcy Wojta. 

5.Udzielanie informacji k1ientom Urz~du i kierowanie ich do wlasciwych Wydzialow. 

6.Przygotowywanie pism Wojta, Zast'rpcy W6jta. 

7.Protokolowanie spotkaD Wojta i Zast~pcy W6jta. 

8.Zapewnienie komunikacji W6.ita, Zast~pcy W6jta ekretarza z pracownikami 

Urzt;du. 

9.Koordynacja obiegu dokument6w w sekretariacie. 

10.Przygotowywanie dokument6w stwierdzaj~cych wlasnor~cznosc podpisu. 

II .Nadzor nad prawidlowym wykorLYstaniem piecz~ci urz~dowych i piecz~tek. 


12. Prowadzenie ewidencji k1uczy Urz-rdu. 

13. Prowadzenie ewidencji wyjst pracownikow. 

14.0bsluga centrali telefonicznej, faksu i urz~dzeD biurowych. 

16.Wykonywanie innyeb prac zleconych przez W6jta, ZastftpCf Wojta, Sekretarza 

Gminy oraz Kierownika Wydzialu K~ldr i Organizaeji. 


III.WARUNKI PRACY NA ST ANOWISKU 
URZF;DNICZYM - PODINSPEKTORA DO SPRAW KANCELARYJNYCH 

Z ZADANIAMI SEKRETARKI 

1) rodzaj pracy: praca umyslowa, 

2) czas pracy: limitowany, stale godziny pracy, 


3) wynagrodzenie: stale, 

4) stopieD samodzielnosci: stanowisko w Wydziale Kadr i Organizac.ji, 

5) miejsce pracy: 100% czasu w biurze, 


6) rozpoczfcie wykonywania pracy od dnia J tipea 2014 roku 


IV. WYMAGANE DOKUMENTY 
1) list motywacyjny, 
2) Zyciorys - curriculum vitae, z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, 
3) kopie swiadectw pracy dokumentuj~c)lch wymagany stai. pracy 
4) kopie dyplom6w potwierdzaj~cych wymaganc wyksztalcenie, 
5) kopie innyeh dodatkowych dokumentow 0 posiadanych kwalifikacjacb 

i umiej~tnosciach, 

6) kopie dokumentOw potwierdzaj~cych obywatelstwo polskie i ukooczenie 18 roku 
Zycia, 

7) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj~cej sit; 0 zatrudnienie, 
8) pisemne oswiadczenie 0 pclnej zdolnosci do czynnosci prawnych, korzystaniu 

w pelni z praw publicznych i 0 niekaralnosci za umyslne przest~pstwo scigane 
z oskarienia publicznego lub umyslne przestt;pstwo skarbowe, 

9) zgoda na przetwarLanie danycb osobowycb zawartycb w ofercie (wyrazam zgod~ na 
przetwarzanie moicb danych osobowycb zaw3rtych w ofercie pracy zgodnie 
z ustaw~ z dnia 29 sierpoia 1997r. 0 ochronie danych osobowych. 

http:Organizac.ji
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9) zgoda na p....Letwarzaoie daoycb osobowycb zawartycb w ofercie (wyraiam zgodf oa 
przetwarzaoie moich daoycb osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie 
z ostawll z dnia 29 ierpnia 1997r. 0 ocbrooie daoycb osobowycb. 

10) kaodydat ktory zamierza skorzystae Z oprawnienia, 0 ktorym mowa wart. 13a ust.2 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorz~dowych jest zobowillZany 
do zlozenia wraz z dokumeotami kopii dokumeotu potwierdzajllcego 
niepelnosprawnosc. 

Wskainik zatrudoieoia osob niepelnosprawnych w Urzfdzic Gminy Socbocin 
w miesi~cu maju 2014 roku w rozumieniu przepisow 0 rehabilitacji zawodowej 
i spolecznej oraz zatrudoianiu osob oiepelnosprawoycb, nie osi~gnlll 6%. 

V. TERMIN I MIEJSCE SKLADANIA DOKUMENTOW 

1.0ferty oalety skladae w zamkniftycb kopertach: 

osobiScie w siedzibie Urz~u Gminy Socbocio oJ. Guzikarzy 9, 

w sekretariacie 

lub 

za posrednictwcm poczty oa adres: 


Urz~d Gminy Sochocin 
ul. Guzikarzy 9 

09-110 Socbocin 

w terminie do 23 czerwca 2014r. (decyduje data wplywu do Urzedu Gminy) 
z dopiskiem: "Dotyczv Raborn na staoowisko urzedoicze - Podinspektora do 
spraw kancelaryjnych z zadaniami sekretarki" 

2.0ferty zlozooe po terminie Die bfd:t rozpatrywane. 

3.Lista kandydat6w spelniaj~cych wymagania formaloe oraz informacja 0 wynikach 
oabom b{!dzie umieszczona na stronie ioternetowej Biuletyou lnformacji PubHcznej 
Urzfdu Gminy Sochocin oraz oa tablicy informacyjoej w icdzibie Urz~du Gmioy 
Socbocin. 

4.Dokumenty aplikacyjne bfd:t przechowywaoc zgodoie z rozporz:tdzeniem Prezesa 
Rady Mioistrow z dnia 18 stycznia 20llr. w sprawie instrukcji kaocelaryjnej, 
jedoolitych rzeczowycb wykaz6w akt oraz instrnkcji w sprawie organizacji i zakresu 
dzialaoia archiw6w zakJadowycb. 

5.Kopie dokumentow powiony bye uwierzyteiniooe wlasoorfczoym podpisem z k1auzul1J. 
,,za zgodnose z oryginalem". 

6. Osoby, spelniaja}ce 	 wymagania formaloc do drugiego etapu oaborn bfdll zapraszane 
telefooicznie. Prosimy 0 podaoie numerow telefooow kontaktowych. 

Sochocin, 5 czerwca 2014 ~'ffJ J r 

mgr Annaa howSka 



Urzqd Gminy Sochocin 

Opis stanowiska pracy 

~ ..zIO. Lt. 201~ 
I. DANE PODSTAWOWE 

1. Nazwa stanowiska pracy 

Podinspektor do spraw kancelaryjnych z zadaniami sckrctarki 

2. Miejsce w strukturze organizacyjnej: 

Wydzial Kadr i Organizacji 

3. Podleglosc sluzbowa 

Kierownik Wydzialu Kadr j Organizacji 

4. Warunki pracy 

1) rodzaj pracy: praca umyslowa, 
2) czas pracy: limitowany, tale oodziny pracy, 
3) wynagrodzenie: stale, 
4) stopieit odpowiedzialnosci : stanowisko w Wydziale Kadr i Organizacji, 
5) miejsce pracy: 100% czasu w biurze. 

II . CEL STANOWISKA PRACY 

1. Realizacja zadait z zakresu spraw kancelaryjnycb 

I___I_II_.__WY___M_A_G_A_N_I_A_K__W_A_L_I_FI_KA__C_Y_JN__E____~~~ ______~====~~ 
1. Wyksztaicenie 

wyzsze I lub IJ stopnia administracyjne 

2. Wymagania niezb-rdne 

1) znajomosc przepis6w prawa z zakresu wykonywanych obowj~zk6w, 
2) umiej'rtnosc obslugi sprz~tu biurowego oraz komputera, 
3) umiej-rtnosc obslugi pakietu biurowego (Ms Office). 

3. Wymagania dodatkowe 

1) odpowiedzialnosc, 
2) samodzielnosc i kreatywnosc, 
3) umiej~tnosc planowania i organizacji pracy na zajrnowanym stanowisku, 
4) zdolnosc skutecznego komunikowania si~, 
5) zdolnosc analitycznego myslenia, 
6) odpornosc na stres. 



Urzqd Gminy Sochocin 

Opis stanowiska pracy 

6) odpornose oa stres. 

4. Doswiadczenie zawodowe 

1) preferowane doswiadczenie oa stanowisku 0 podoboym charakterze 

IV. ZAKRES OBOWIl\ZKOW 

l.Przyjmowanie korespondeocji i przekazywanie do dekretacji Wojtowi. 
2.Przekazywanie zadekretowanej poczty do kancelarii. 
3.Prowadzenie kalendarza spotkao Wojta oraz Zast~pcy Wojta. 
4.0bsluga klientOworaz gosci Wojta i Zasttrpcy Wojta. 
5.Udzielanie informacji klientom Urz~dui kierowanie ich do wlasciwych wydzialow. 
6.Przygotowywanie pism Wojta, Zast~pcy Wojta. 
7.Protokolowanie spotkau Wojta i Zast~pcy Wojta. 
8.Zapewnienie komunikacji Wojta, Zast~pcy Wojta i Sekretarza z pracownikami 
Urz~du. 

9.Koordynacja obiegu dokumentow w sekretariacie. 
10.Przygotowywanie dokumentow stwierdzajl}cych wlasnor~cznosc podpisu. 
1l.Nadzor nad prawidlowym wykorzystaniem piecz-rci urz~dowych i piecz~tek. 
12. Prowadzenie ewideocji kluczy Urz-rdu. 
13. Prowadzenie ewideocji wyjse pracownikow. 
14.0bsluga centraH telefonicznej, faksu i urzl}dzen biurowycb. 
16.Wykonywanie innycb prac zleconycb przez Wojta, Zastcrpc~ Wojta, Sekretarza 
Gminy oraz Kierownika Wydzialu Kadr i Organizacji. 

V. OBOWl1\ZKOWE KRYTERlA OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKA 

1) umiejcrtnosc stosowania przepisow prawnych, 
2) sumiennose, 
3) sprawnose, 
4) bezstronnosc, 
5) staJe podnoszenie umiej~tnosci i kwalifikacji, 
6) postawa etyczna, 
7) wywiltzywanie sicr z obowh!zk6w wynikajllcych z zakresu czynnosci. 

VI. SCIEZKA A W ANSU ZA WODOWEGO 

1) inspektor, 
2) glOwny specjalista 



Urzqd Gminy Sochocin 

Opis stanowiska pracy 

VII. WSPOLPRACA Z INNYMl PODMIOT AMI 

1) wydzialy i samodzielne staoowi ka pracy 

Kieruj~cy kom6rJot orgaoizacyjo~ -
osoba zatwierdzaj~ca opis staoowiska 
pracy 

.~ .vJ.P!I.~.CfJ:: .~I.~ ... '•., ............... . 
data . mgr Anna _ l £ 

pod pis 

Zapozoalcm (am) sif opiscm staoowiska 
pracy- osoba zatrudoiooa Oil opisaoym 
stanowisku pracy. 

data imif i oazwisko 

pod pis 


