
W6jt Gminy Sochocin 
S. ZIO. ~. 201~ ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin 

OGt.ASZA NAB6R 
NA WOLNE STANOWISKO URZ~DNICZE 

Podiospektor do spraw promocji i komunikacji spoteczoej 
w Urztrdzie Gminy Sochocio 

I. WYMAGANIA ZWli\ZANE Z WYKONYWANIEM PRACY 
NA ST ANOWISKU URZF;DNICZYM - PODINSPEKTORA DO SPRA W 

PROMOCJI I KOMUNlKACJI SPOLECZNEJ 

1. Wymagania niezhcrd De: 

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

publicznycb, 
3) niekaralnosc za umyslne przestcrpstwo scillgane z oskarZenia publicznego lub 

umyslne przestcrpstwo skarbowe, 
4) stan zdrowia pozwalajllcy na zatrudnienie na danym stanowisku, 
5) oieposzlakowana opinia, 
6) odpowiednie k\valifIkacje: wyksztalcenie wyzsze flub II stopnia, 

mile widziane wyzsze lub podyplomowe z zakresu: 
administracji, marketingu terytorialnego umozliwiaj~ce wykonywanie zadan 
na stanowisku, stosownie do opisu stanowiska, 

7) znajomosc przepisow prawa z zakresu wykonywanych obowi~zkow 
( w szczegolnosci znajomosc ustaw: 0 samorz~dzie gminnym, 0 pracownikach 
samorz~dowych, rozporz~dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakJadowych). 

8) umiejcrtnosc obslugi sprzcrtu biurowego oraz komputera, 
9) umiejcrtnosc obslugi pakietu biurowego (Microsoft Office). 

2. lone wymagaDia 

1) preferowane doswiadczeoie oa stanowisku 0 podobnym charakterze, 

2) odpowiedzialnosc, 

3) samodzielnosc i kreatywoosc, 

4) umiejcrtnosc planowania i organizacji pracy oa zajmowaoym stanowisku, 

5) zdolnosc skuteczoego komunikowania sicr, 

6) zdolnosc analityczoego mysleoia, 

7) odpornosc na stres. 




II. ZAKRES ZADAN NA STANOWISKU 
URZF;DNICZYM -	 PODINSPEKTORA DO SPRA W PROMOCJI 

I KOMUNlKACJI SPOLECZNEJ 
1. 	 Opracowywanie i realizacja projekt6w i przedsif;wzi~c zwiC\zanych 

z promocjC\ gminy. 

2. 	 Realizacja zadan wynikajC\cych ze strategii promocji gminy oraz jej biezC\ca 

aktualizacja. 

3. 	 Organizacja oraz wsp6tpraca z organizatorami imprez i przedsi~wzi~c 

o charakterze promocyjnym . 

4. 	 Przygotowywanie material6w do oficjalnego informatora gminy 

.. Fakty Sochocmskie". 

5. 	 Redakcja i aktualizacja oficjalnej strony internetowej www.sochocin.pl. 

6. 	 WspOtpraca z kierownikiem wydziatu w biezC\cej administracji profilu 

gminy na portalach spotecznosciowych. 

7. 	 Wykonywanie dokumentacji fotograficznej z imprez przedsi~wzi~c 

promocyjnych i tworzenie banku zdj~c. 

8. 	 Wsp6tpraca z jednostkami samoTZC\du terytorialnego oraz z jednostkami 

organizacyjnymi gminy w zakresie wspolnych przedsi~wzi~c charakterze 

promocyjnym. 

9. 	 Opracowywanie material6w informacyjno - promocyjnycb, przygotowanie 

i reaIizacja kampanii reklamowych i akcji promocyjnych. 

10.0pracowanie 	koncepcji i nadzor nad produkcjC\ gadi:etow promocyjnycb 

gminy. 

11.Wsp6tpraca z lokalnymi mediami oraz organizacja konferencji prasowycb 

z W6jtem Gminy. 

12. Prowadzenie kroniki gminnej. 

13. Prowadzenie badait opinii publicznej mieszkancow gminy oraz osob 

odwiedzajC\cych gmin~. 

14. Wykonywanie zadan w zakresie przeprowadzenia konsultacji 

spolecznych z mieszkancami gminy. 

15. Prowadzenie spraw zwiC\zanych z ochronC\ zdrowia, w tym organizacja 

profilaktycznych badail i promocja zdrowia ludnosci. 

http:www.sochocin.pl


16.Gromadzenie 	 i opracowywanie danych dotyczC\cych infrastruktury 

turystycznej oraz turystycznych zasobow gminy. 

17.Opracowywanie wpisow dotyCZClcych gminy do wydawnictw 

o charakterze turystycznyrn. 

18. Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej gminy oraz zasad jego 

uzywania. 

19. Realizacja oznaczania turystycznego gminy . 

20. Przygotowywanie ankiet zwiClzanych z promocja gminy. 


21.Coroczne przygotowanie dekoracji swiClteczoych w budynku Urz~du Gminy. 


22.Sporz~dzanie sprawozdan z prowadzonego zakresu spraw. 

23. Zapewnienie wlasciwej i terminowej realizacji zadaii. 

24. Wykooywanie 	 ionycb prac zlecooych przez Wajta, Kierowoika Wydzialu 

Edukacji Promocji i Spraw Spolecznych. 

III.WARUNKI PRACY NA STANOWISKU 
URZF;DNICZYM -	 PODINSPEKTORA DO SPRAW PROMOCJI 

I KOMUNlKACJI SPOLECZNEJ 

1) rodzaj pracy: praca umyslowa, 

2) czas pracy: limitowaoy, stale godziny pracy, 

3) wynagrodzeoie: stale, 

4) stopieii samodzielnosci: pracownik WydziaJu Edukacji, Promocji i Spraw 


Spolecznycb, 

5) miejsce pracy: 70% czasu w biurze, 30% czasu poza biurem, 

6) rozpocz~cie wykonywania pracy od dnia 1lipca 2014 roku. 


IV. WYMAGANE DOKUMENTY 
1) list motywacyjny, 
2) tyciorys - curriculum vitae, z przebiegiem oauki i pracy zawodowej, 
3) kopie swiadectw pracy dokumentuj~cycb wymagaoy stai pracy, 
4) kopie dyplomow potwierdzaj~cych wymagaoe wyksztalceoie, 
5) kopie iooych dod atkowyc b dokumeotaw 0 po iadaoych kwalifikacjach 

i umiejftnosciach, 
6) kopie dokumeotOw potwierdzaj~cych obywatelstwo polskie i ukonczeoie 18 roku 

tycia, 
7) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj~cej si~ 0 zatrudnienie, 
8) podpisane pisemne oswiadc'"Lenie 0 pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych, 

korzystaniu w pelni z praw publicznych i 0 oiekaralnosci za umy ' lne 
przest~pstwo scigaoe z oskarieoia publicznego lub umyslne przest~pstwo 

skarbowe, 



9) zgoda oa pnetwananie danych osobowych zawartych w ofercie (wyraiam zgod~ 
oa pnetwanaoie moich daoych osobowycb zawartyeh w ofercie praey zgodoie 
z ustawtt z dnia 29 sierpnia t 997r. 0 ochrooie daoyeb osobowycb, 

10) kandydat, ktory zamierza skorzystac z uprawoienia, 0 ktorym mowa wart. 13a 
ust.2 ustawy z doia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikaeh samorzttdowych jest 
zobowiatzany do zlozenia wraz z dokumeotami kopu dokumentu 
potwierdzajltcego oiepelnosprawoosc. 

Wskainik zarrudoienia osob oiepelnosprawnych w Unfdzie Gminy Soeboein 
w miesittcu maju 2014 r. w rozumieniu przepisow 0 rehabilitaeji zawodowej 
i spoleczoej oraz zatrudniaoiu osob niepelnosprawnycb, nie osi~gn~1 6%. 

v. TERMIN I MIEJSCE SKLADANIA DOKUMENTOW 

1.0ferty naleZy skladae w zamkniftycb kopertach: 

osobiSeie w siedzibie Urz~do Gminy Soehocin ul. Guzikarzy 9, 
w sekretariacie 

lub 
za posrednietwem poczty na adres: 

Urz:td Groiny Sochocin 
uL Guzikarzy 9 

09-110 Soebocio 

w 	terminie do 23 ezerwca 2014roku (decvduje data wplywu do Unedu 
Gminy) z dopiskiem: "Dotyczy naboru oa stanowisko urzednicze -
Podinspektora do spraw promocji i komunikacji spoleczoej " 

2.0ferty zlozone po terminie nie b~d~ rozpatrywane. 

3.Lista kandydatOw spelniajltcycb wymagania formalne oraz inforroaeja 0 wynikach 
naboru b\!dzie ulllieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publieznej 
Un~du Gminy Sochocio oraz oa tabliey ioformaeyjnej w siedzibie Urz\!du Gminy 
Sochocin. 

4.Dokomeoty aplikacyjne b{!dtt pnechowywaoe zgodnie z rozponltdzeniero Prezesa 
Rady Mioistrow z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie iostrukcji kaneelaryjnej, 
jedoolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
dzialania arebiwow zakladowych. 

5. 	 Kopie dokumeotOw powiooy bye uwierzytelnione wlasnor\!cznym podpisem 
z klauzul~" za zgodnosc odpisu z oryginalem". 

6. Osoby, spelniaj~ce wymagania formalne do drogiego etapu Raborn b~d21 zaprasZ30e 
telefonicznie. Prosimy 0 podaoie numerow telefonow kontaktowyeb. 

Sochocin, 5 czerwca 2014 

mgrAnn~hOWSka 



Urzqd Gminy Sochocin 

Opis stanowiska pracy 

5. ~\O .~. ~\'" 
I. DANE PODSTA WOWE 

1. Nazwa stanowiska pracy 

Podinspektor do spraw promocji i komunikacji spolecznej 

2. Miejsce w strukturze organizacyjnej: 

Wydzial Edukacji, Promocji i Spraw Spolecznych 

3. Podleglosc slui:bowa 

Kierownik Wydzialu Edukacji, PI"omocji i Spraw Spolecznych 

4. Warunki pracy 

1) rodzaj pracy: praca umyslowa, 
2) czas pracy: limitowany, stale godziny pracy, 
3) wynagrodzenie: stale, 
stopieD odpowiedzialnosci : stanowisko w Wydziale Edukacji, Promocji i praw 
Spolecznycb 
4) miejsce pracy: 70% czasu w biurze, 30% czasu poza biurem 

II . CEL ST ANOWISKA PRACY 

1. Realizacja zadaii gminy z zakresu : 
1) promocji, 
2) ochrony zdrowia 

III. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE 

-

1. Wyksztalcenie 

1) wyzsze I lub n stopnia, 
2) mile widziane: wyzsze lub podyplomowe z zakresu: administracji, 

marketingu terytorialnego 

2. Wymagania niezb~dne 

1) znajomosc przepisow prawa z zakrcsu wykonywanych obowi~kow, 
2) umiej~tnosc obslugi sprz~tu biurowego oraz komputera , 
3) umiej~tnosc obslugi pakietu biurowego (Microsoft Office) 
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3. Wymagania dodatkowe 

1) odpowiedzilllnosc, 
2) samodzielnosc i kreatywnosc, 
3) umiej~tnosc planowanill i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku 
4) zdolnosc skutecznego komunikowania sif, 
5) zdolnosc analitycznego my§lenia, 
6) odpornosc na stres. 

4. Doswiadczenie zawodowe 

1) preferowane dOSwiadczenie na stanowisku 0 podobnym cbarakterze 

IV. ZAKRES OBOWI1\ZKOW 

1. Opracowywanie i realizacja projektow i przedsifwzifC zwillzanycb 

z promocjll gminy. 

2. Realizacja zadari wynikajllcych ze strategii promocji gminy oraz jej biezllca 

a ktualizacja. 

3. Orgaoizacja oraz wspotpraca z organizatorami imprez i przedsi~wzi~c 

o cbarakterze promocyjnym . 

4. Przygotowywanie materjalow do oficjalnego informatora 

" Fakty Socbocmskie". 

5. Redakcja i aktuaJizacja oficjalnej strony internetowej www.sochocin.pI. 

gminy 

6. Wspolpraca z kierownikiem wydziatu w biei1tcej administracji promu gminy oa 

portalacb spolecznosciowycb. 

7. Wykonywanie dokumcotacji fotograficznej z imprez i przedsi~w7.i~c 

promocyjnycb i tworzenie banku zdj~c. 

8. Wspolpraca z jednostkami samorzlldu terytorialnego oraz z jednostkami 

organizacyjoymi gminy w zakresie wspolnycb przedsi~wzi~c charakterze 

promocyjnym. 

9. Opracowywanie materialow informacyjno - promocyjnycb, przygotowanie 

i realizacja kampanii reklamowych i akcji promocyjnycb. 

10. Opracowanie koncepcji i nadzor Dad produkcjll gadzetow promocyjnych gminy. 

11. Wspotpraca z lokalnymi mediami oraz organizacja konferencji prasowycb 

z Wojtem Gminy. 
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12. Prowadzenie kroniki gminnej. 

13. Prowadzenie badan opinii publiczncj 

odwicdzaj~cycb gminf. 

mieszkancow gminy oraz osob 

] 4. Wykonywanic zadan w zakrcsie przeprowadzcnia koosultacji spolecznycb z 

mieszkancami gmioy. 

15. Prowadzeoie spraw zwi~zanycb z ochroo~ zdrowia, w tym orgaoizacja 

profilaktyczoycb badaii i promocja zdrowia ludoosci. 

16. Gromadzenie i opracowywanie daoycb dotycz~cycb iofrastruktury turystycznej 

oraz turystyczoycb zasobow gminy. 

17. Opracowywaoie wpisow dotycz~cycb gminy do wydawnictw 

o charakterze turystycznym. 

18. Opracowaoie systemo ideotyfikacji wizuaLoej gminy oraz zas~ld jego uiywania. 

19. Realizacja oznaczania turystyczoego gminy . 

20. przygotowywaoie aokiet zwi~zanycb z promocja gmioy. 

21. Coroczoe przygotowanie dekoracji swi~tecznycb w budynko Urz~do Gminy. 

22. Sporz~dzaoie sprawozdan z prowadzonego zakrcsu spraw. 

23. Zapewnienie wlasciwej i termioowej reaLizacji zadan. 

24. Wykooywaoie ionych prac zleconych przez W6jta, Kicrownika Wydzialu 

Edukacji Promocji i Spraw Spolcczoych. 

V. OBOW~t\ZKOWE KRYTERIA OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKA 

1) umiej{:toosc stosowania przepisow prawnych, 
2) sumiennosc, 
3) sprawoosc, 
4) bezstroono' c, 
5) stale podnoszenie omiejt!toosci i kwalifikacji, 
6) postawa etyczoa, 
7) wywhtzywanie sit! z obowi~ow wynikaj~cycb z zakre u czyonosci. 

VI. SCIEZKA AWANSU ZAWODOWEGO 

1) inspektor, 
2) glowny specjalista 



• 
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VII. WSPOLPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI 

1) Wydzialy i samodzielne stanowiska pracy 

Kierujllcy kom6rk~ orgaoizacyjnll -
osoba zatwierdzaj~ca opis stanowiska 
pracy' IJI'I /~ 

~ GTM-{A UQ; W I ;\r.¥tJr/.:r:. 
"'d~;~""'" " ~;." :_~:.;~~ 

podpis 

Zapozoalem (am) sif opisem stanowiska 
pracy- osoba zatrudniona na opisanym 
stanowisku pracy. 

data imi~ i nazwisko 

pod pis 


