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OGLOSZENIE 

o NABORZE 


NA WOLNE STANOWISKO URZF;DNICZE 


Podinspektor do spraw administracyj nych 
w Urz~dzie Gminy Sochocin 

Nazwa i adres 
jednostki 

Wolne stanowisko 
pracy 

Kom6rka 
Organizacyjna 

Data ogloszenia 
naboru 

Termin skladania 
dokument6w 

Urz'!-d Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, 111. Guzikarzy 9 

Podinspektor do sprawadministracyjnych 

\Vydzial Kadr, Oswiaty i Spraw Organizacyjnych 

9lutego 2018 r. 

22 lutego 2018 r. 

.-

Miejsce skladania 
dokument6w 

Oferty nalezy skladac w zamkniytych kopertach: 
-osobiscie w siedzibie Urzydu Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, w sekretariacie 

lub 
za posrednictwem poczty na adres: Urz'!-d Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 

09-110 Sochocin 
w terminie do dnia 22 lute go 2018 r. w godzinach 12racy Urz~du (8.00-16.00) 
Cdecyduje data wplywu do Urz~du Gminy Soc.hocin) 

z d012iskiem: "Dotyczy naboru na v.'Olne stanowisko urz~dnicze -
PodinsQektor do sQraw administracyjnych" 

9, 

Ilosc etat6w 

Wymiar czasu 
pracy 

1 etat 
Pelen wymiar czasu pracy 

http:www.sochocin.pl
mailto:gmina@sochocin.pl


Wymagania 
zwiqzane ze 

stanowiskiem 

Wymagania niezbf(dne: 

1) obywatelstwo polskie (0 stanowisko mogq ubiegac siy osoby nieposiadajqce 
obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 llSt. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. 0 pracownikach samorzqdowych), 

2) pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystania z pelni praw 
publicznych, 

3) niekaralnosc za umyslne przestypstwo scigane z oskarzenia publicznego lub 
umyslne przestypstwo skarbowe, 

4) odpowiednie kwalifikacje: 
• wyksztalcenie wyzsze I lub II stopnia, 

• mile widziane wyksztalcenie wyzsze lub podyplomowe z zakresu prawa; 
administracj i, 

5) staz pracy: praca w administracji minimum 21ata, 
preferowane doswiadczenie w pracy na stanowisku 0 podobnym charakterze, 

6) znajomosc i umiejytnosc stosowania przepis6w prawa z zakresu 
wykonywanych obowi"zk6w, a w szczeg6lnosci: ustawy Prawo oswiatowe, 
ustawy 0 systemie inforrnacji oswiatowej, ustawy 0 organizowaniu i prowadzeniu 
dzialalnosci kulturalnej oraz innych niezbydnych do wykonywania zadaiJ. na 
stanowisku do spraw administracyjnych, 

7) umiejytnosc obslugi sprzytu biurowego oraz komputera, 

8) umiejytnosc obslugi pakietu biurowego (Microsoft Office, Exel). 

Wymagania dodatkowe: 

odpowiedzialnosc, samodzielnosc i kreatywnosc, dyspozycyjnosc, umiejytnosc 
planowania i organizacji pracy, zdolnosc pracy w zespole, zdolnosc skutecznego 
komunikowania siy, zdolnosc analitycznego myslenia, odpomosc na stres. 



Zakres zadail na 
stanowisku 1) prowadzenie centralnych rejestr6w: 

a) skarg i wniosk6w, petycji, 
b) piecz'!-tek stosowanych w Urzydzie, 
c) prenumerowanych czasopism samorz,!-dowych i publikacji, 
d) instytucji kultury orazjednostek organizacyjnych; 

2) prowadzenie dziennika II Punktu Kancelaryjnego dla przesylek wplywaj,!-cych 
bezposrednio do Wydzialu Kadr, Oswiaty i Spraw Organizacyjnych; 

3) organizacja obslugi prawnej Urzydu, 

4) zaopatrzenie Urzydu w materialy biurowe rozdysponowanie do 
poszczeg6lnych Wydzial6w; 

5) zaopatrzenie w srodki czystosci i niezbydne wyposa2':enie i przekazywanie ich 
pracownikom obslugi; 

6) zaopatrzenie Urzydu w artykuly spozywcze; 

7) prowadzenie spraw zwi¥anych ze stosowaniem piecz,!-tek w Urzydzie 
zamawianie, ustalanie zasad przechowywania, likwidacja; 

8) prowadzenie spraw z zakresu skarg , wniosk6w i petycji; 

9) prowadzenie spraw zwi¥anych z zamawianiem czasopism samorz,!-dowych 
i publikacji w Urzydzie; 

10) organizacja dowozu uczni6w z terenu gminy do szk61; 

11) prowadzenie spraw w zakresie systemu informacji oswiatowej, w tym 
obsluga systemu (S10); 

12) prowadzenre spraw zwi'!-zanych z udzielaniem pomocy materialnej dla 
uczni6w; 

13) prowadzenie spraw w zakresie realizacji przez uczni6w obowi¢u szkolnego 
i nauki; 

14) prowadzenie ewidencji uczni6w objytych obowi,!-zkiem szkolnym i nauki; 

15) prowadzenie spraw zgodnie z rozporz1:/dzeniem Prezesa Rady Ministr6w 
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,jednolitych 

rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu dzialania 
archiw6w zakladowych ; 

16) stosowanie i biez'!-ce monitorowanie zmian przepis6w prawnych niezbydnych 
do prawidlowego realizowania obowi¥k6w sluzbowych; 



17) przygotowanie materia16w niezbydnych do podejmowania uchwal, wydawania 
zarz'!-dzen, decyzji, postanowien i innych akt6w z zakresu administracji publicznej 
oraz podejmowania czynnosci prawnych przez organy gminy z zakresu 
prowadzonych spraw; 

18) wykonywanie obowi¢6w wynikaj,!-cych z przepis6w ustawy 0 ochronie 
danych osobowych, ustawy 0 dostypie do informacji publicznej, ustawy 0 ochronie 
informacji niejawnych z zakresu prowadzonych spraw; 

19) opracowywanie sprawozdan z zakresu prowadzonych spraw; 

20) zapewnleme wlasciwej 1 terminowej realizacji zadan na zaJmowanym 
stano wi sku pracy; 

21) wykonywanie innych prac zleconych przez W6jta Gminy 1 Kierownika 
Wydziaru Kadr, Oswiaty i Spraw Organizacyjnych. 

Infonnacja 1) rodzaj pracy: praca umyslowa, 
o warunkach pracy 2) czas pracy: limitowany, stale godziny pracy, 

na stanowisku 3) wynagrodzenie: stale, 
4) stopien odpowiedzialnosci: okreslony w zakresie czynnosci na stanowisku do 
spraw adrninistracyjnych, 
5) miejsce pracy: 75% w biurze, 25% czasu poza biurem. 

Dodatkowe 
info nnacj e Wskainik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w Urzydzie Gminy Sochocin 

w mleSHlcu styczniu 2018 roku w rozumieniu przepis6w 0 rehabilitacji 
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, wynosil 
ponad 6%. 

Wymagane 1) list motywacyjny, 
dokumenty 

2) zyciorys - curriculum vitae (CV), z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, 

3) kopie swiadectw pracy, 

4) kopie dyplom6w potwierdzaj,!-cych wymagane wyksztalcenie, 



Uwagi 

5) kopie innych dokument6w potwierdzaj(j.cych doswiadczenie zawodowe, 
posiadane kwalifikacje, 

6) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj(j.cej siy 0 zatrudnienie, 

7) pisemne oswiadczenie 0 pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych, korzystaniu 
z pelni praw pUblicznych i 0 niekaralnosci za umyslne przestypstwo scigane 
z oskarzenia publicznego lub umyslne przestypstwo skarbowe, 

8) pisemne oswiadczenie 0 wyraZeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w ofercie, 

9) kandydat, kt6ry zamierza skorzystae z uprawnienia, 0 kt6rym mowa w art. 13a 
ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorz(j.dowych jest 
zobowi(j.zany do zlozenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzaj(j.cego 
niepelnosprawnose. 

1) wszystkie oswiadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy 
powlnny bye wlasnorycznie podpisane. Kopie dokument6w powinny bye 
llwierzytelnione wlasnor~cznym podpisem z klauzulll "za zgodnosc 
z oryginalem" oraz z datll, 

2) niepodpisanie dokument6w powoduje nieuzyskanie pozytywnej oceny 
fommlnej, 

3) dokumenty musz(j. bye sporz(j.dzone w jyzyku polskim, a dokumenty wydane 
w jyzyku obcym powinny bye przetlumaczone przez tlumacza przysiyglego, 

4) oferty zlozone po terminie okreslonym w ogloszeniu nie byd(j. rozpatrywane, 

5) kandydaci spelniaj(j.cy wymagania formalne do drugiego etapu naboru byd(j. 
zapraszanl telefonicznie. Prosimy 0 podanie numerow telefonow 
kontaktowych, 

6) kandydaci, kt6rych dokumenty nie spelniaj(j. wymagait formalnych, nie byd(j. 
powiadamiani 0 dalszym toku naboru, 

7) lista kandydat6w spelniaj(j.cych wymagania formalne oraz informacja 
o wynikach naboru bydzie umieszczona na stronie internetowej Urzydu Gminy 
Sochocin - w biuletynie informacji publicznej oraz na tablicy informacyjnej 
w siedzibie Urzydu Gminy Sochocin, 

http:spelniaj(j.cy


8) dokumenty kandydata, kt6ry zostanie wyloniony w wyniku naboru zostan~ 
dol~czone do akt osobowych w momencie zatrudnienia, 

9) dokumenty ofert odrzuconych i nie odebranych przez kandydat6w w siedzibie 
Urzydu Gminy Sochocin byd~ komisyjnie zniszczone po uplywie 3 miesiycy od 
dnia podania informacji 0 wynikach naboru, 

10) w przypadku uniewaZnienia naboru, zlozone dokumenty kandydat6w byd~ 
wydawane ich nadawcom w siedzibie Urzydu Gminy Sochocin. 

SporZljdzil: 

w$~ 
Data: &'1, W' tCIZ 
Podpis: IiL Andrze.~JJ;:tatows ki~(I'Y >!.ill€.. 


