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oGŁosZENIE o NABORZE

Na podstawie art. 1l ust. 1,art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. z2019 r.,poz. 128ż)

Wójt Gminy Sędziejowice
ogłasza nabór
na wolne

stanowisko kierownicze lrzędnicze
w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Sędziejowicach,

Sędziejowice - Kolonia l2, 98-160 Sędziejowice.
1. Stanowisko pracv:
kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach

2. Wymaeania niezbędne dla osób biorących udział w naborze:
1)

,

obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolnośćdo czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) nieposzlakowana opinia:

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) wykształcenie

w

ższe;

6) posiadanie co najmniej 4 - letniego stażu placy (w tym co najmniej nzyletniego

stżu pracy

lub wykonyrvanie przez co najmnie.i 3 lata działalnościgospodarczej o charakterze zgodnym
z wymaganiami na stanowisku objętym procedurą naboru);
7) znajomośó przepisów prawnych niezbędnych do wykonywani a zadań na ww. stanowisku,

w szczególności m.in. z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach
samorządowych, ustawy o zamówieniach publicznych.

3, wvmagania dodatkowe dla osób biorąc},ch udział w naborze:

1) przedstawienie koncepcji funkcjonowania jednostki otganizacyjnej gminy
Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach;
2) umiejętnośćorganizacji pracy;
3) umiejętnośó kierowania zespołem pracowników;

4) dyspozycyjność.

-

Gminnej

4. Zakres wykon),wan},ch zadań na stanowisku:
1) kierowanie Jednostką orM reprezentowaniem jej na zewnątrz

w ramach

udzielonych

upoważnień;
2 organizowanie pracy Jednostki oraz ustalanie jej organizacji wewnętrznej;
3) wykony.wanie obowiązków pracodawcy wobec pracowników Jednostki;

4) tworzenie warunków organizacyjnych

i

technicznych zapewniających realizację celów

statutowych;
5) nadzór i kontrola, wykonywanie kontroli zarządczej w Jednostce.

5. Informacja o warunkach prac), na stanowisku:
l

) zatrudnienie na

podstawie umowy o pracęi

2) stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o placę

nawiąuje się na czas nieokeślony lub na czas określony;
3) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

.

4) praca przy komputerze ( praca

z

5) praca ze splzętem biurowym

m.in. drukarka, skaner, kserokopiarka);

:

monitorem ekranowym);

6) kierowanie pTyvvatnym samochodem w celach służbowych;
7) miejsce pracy: Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach

Sędziejowice - Kolonia 12

.

7. Wymagane dokumenty:

l) podanie o pracę z uzasadnieniem;
2) kwestionariusz osobowy dla kandydata;
3) życiorys

(CV);

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
5) kopie posiadanych świadectw z poprzednich miejsc pracy;

6)oświadczenie o zatrudnieniu (miejsce pracy, stanowisko, okTes zatrudnienia)
zatrudnienia trwaj ącego

- w przypadku

;

7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynnościprawnych i korzystaniu z pełni praw

Publicznych;
8) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ściganez oskarżenia publicznego

lub przestępstwa skarbowe umyślne;
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów

rekrutacji.

2

kandydat&a powinien załączyć do składanych dokumentów podpisaną
klauzulę informacyjną

(treśó klauzuli

oraz

oświadczeń do pobrania

na stronie

bip.gminasedziejowice.pl

przy ogłoszeniu o naborze).

8. Oferty należv składaó w zamkniętej kopercie z dopiskiem

:

,, Dotyczy

nabotu na stanowisko kierownika Gminrrej Jednostki usług
komunalnej
w Sędziejowicach", w terminie do 13 listopada 2020 r. do godz, 15.30
w Biurze
Podawczym Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6.
W przypadku przesłania dokumentów

po

cztą,liczy się data wpływu do Urzędu Gminy

Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice.
9. osoba upowźniona do udzielania dodatkowych informacji

-

IzabelaRusiniak

ds. pracowniczych, bhp i szkolenia, tel, 43 840 00 08 lub 43
677 10

-

inspektor

02 wew.22.

wó

J

Sędziejowice, 2 listopada 2020 r.
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