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NowyDworGdariski,
dn. 11.05.2017
r.
STAROSTANOWODWORSKI

na podstawie
art. l-1ust.l-ustawyzdnia2Llistopada
2008r. o pracownikach
samorzqdowych
(t.j. Dz.U. z 201,6r., poz.902lr

oglaszanab6rna wolne stanowiskourzqdnicze
w StarostwiePowiatowymw Nowym DworzeGdariskim
ul. gen.WladyslawaSikorskiego
23
82-100Nowy Dw6r Gdaiski

l. OkreSleniestanowiskaurzqdniczego- 1 miejsce- pefny etat od 01 czerwca 2Ot7 r.
1. Stanowisko ds. administracyjnych i obsfugi Zarzqdupowiatu
w WydzialeOrganizacyjnym
i SprawObywatelskich.
2. Nab6rdotyczyzatrudnieniaw pelnymwymiarzeczasupracy,z jednoczesnymzastrze2eniem,
2e umowa na czasnieokreSlony
mo2ebyi poprzedzonaumowq na czasokre5lony.
ll. Kandydatprzystqpuiqcydo naboruwinien spefnia6nastqpuiqcewymagania:
1. Wvmaganiakonieczne:
1) wyksztatcenie
wy2sze,
2) co najmniej5 letni sta2pracy( w tym co najmniejl" rok w administracjisamorzqdowej),
2) obywatelstwopolskie,
3) korzystanie
w petniz praw publicznych,
4) petnazdolnoSido czynno6ciprawnych,
5) niekaralno6iprawomocnymwyrokiemsqduza umySlneprzestqpstwoSciganez oskar2enia
publicznego
lub umySlneprzestepstwo
skarbowe,
6) nieposzlakowana
opinia,
7) stanzdrowiapozwalaiqcy
na pracena wyzejwymienionymstanowisku.
2. W,imasaniadodatkowe:
L) znajomo6izagadniedinformatycznych,
2) tatwo6i w redagowaniutekst6w i pism,
3) umiejqtnoSidobrejorganizacjipracy,
4) umiejqtno6ipracyw zespole,
5) milewidzianeumiejqtno5ci
analityczne,
6) znajomoSiustawyo samorzqdzie
powiatowymi Kpa,
7) odpowiedzialnoSi,
rzetelnoSi,komunikatywno6i.
lll. Zakreszadaf podstawowychwykonywanychna stanowisku,miqdzyinnymi:
L. ObslugaposiedzefiZarzqdupowiatuw tym m.in.:
L) przygotowywaniematerial6wna posiedzenia
Zarzqduoraz dostarczanieich czlonkomZarzqduprzed
posiedzeniem,
2) protokofowanieposiedzedZarzqdu,
3) prowadzenierejestr6wakt6w prawnychZarz4du(uchwal,postanowie6,upowa2nie6),
4l przekazywanie
uchwal,decyzjiiustaleri ZarzEdudo realizacjiwraz z pilnowaniemterminowo5ciich
realizacji,
5) przygotowywanie
zbiorczychsprawozdafiwynikajqcych
z wewnqtrznychregulacji.
2. Prowadze
nie rejestrui udostqpni aniezarzqdze
6 starosty Nowodworskiego.
3. Prowadzenierejestrukontroli zarzqdczej.
I
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4.Realizaqa zadan zwiqzanych z prowadzeniem punkt6w nieodpfatnej pomocy prawnej powiecie.
w
5' Prowadzenie zbiorczej informacji o wykonaniu zadania polegajqcegona udzielaniu njeoflpf61ngl
pomocy prawnej na obszarze Powiatu wtaSciwym organom w okreSlonych
ustawq terminach.
6. Inne sprawy wynikajqce z obowiqzujqcych przepis6w prawa, merytorycznie zwiqzane
z zadaniami

wydziafu.

lV. Warunkipracy:
1' Pracaw pomieszczeniu
powiatowego
biurowymna I piqtrzew siedzibie
Starostwa
w NowymDworze
przyul.gen.Wtadysfawa
Gdadskim
Sikorskiego
23.
2. Pracaprzymonitorze
ekranowym
powy2ej
4 godzindziennie.
3. Obstuga
urzqdzefbiurowych.
V. Warunkiemwziqciaudziafuw rekrutacjijestzfoienienastqpujqcych
dokument6w:
L. Kopie dokument6wpotwierdzajEcych
wyksztatcenie,uprawnieniai umiejqtnoSci
. (dokumenty
przezkandydata).
uwierzytelnione
2. Daneosobowezawartew dowodzie
(dokumenty
osobistym
uwierzytelnione
przezkandydata).
3' Kwestionariusz
osobowydlaosobyubiegaiqcej
siqo zatrudnienie.
(CV)i listmotywacyjny.
4.Zyciorys
5. KopieSwiadectw
pracy(dokumenty
uwierzytelnione
przezkandydata).
6. O6wiadczenie
o petnejzdolno6ci
prawnych.
do czynno6ci
7. OSwiadczenie
o korzystaniu
w petnizprawpublicznych
8. o6wiadczenie
o niekaralnoSci
zaprzestqpstwa
Scigane
z oskar2enia
publicznego
lubumySlne
przestqpstwo
skarbowe.
9. OSwiadczenie
o nieposzlakowanej
opinii.
L0.o(wiadczenie
o staniezdrowiapozwalajqcym
na pracqnaww. stanowisku.
11'o6wiadczenie
kandydata
o wyra2eniu
zgodyna przetwarzanie
danychosobowych
do cel6wrekrutacji,
zgodnie
z ustawE
z dnia29.08.L997
r. o ochroniedanychosobowych
( t.j. Dz.U.2201,6
r. poz.9221.
12. Kopia dokumentupotwierdzajEcego
je2eli kandydatzamierzaskorzystai
niepetnosprawnoSi,
z uprawnienia,
o kt6rymmowaw art. l-3 a ust.2 ustawyz dnia2L listopada
2009r. o pracownikach
(t.j.Dz.U.22016
samorzqdowych
r. poz.912).
Nao6wiadczeniach
nale2v
podpis.
zfo2viwtasnorecznv
Dokumenty
naleiysklada6
w zamkniqtej
kopercie
z dopiskiem!

,

ds. administracyjnych
,,Stanowisko
i obsfugiZarzqduPowiatu" w terminie do dnia 23 maia 2017r.
w sekretariacie- pok6j nr 20 w StarostwiePowiatowymw Nowym DworzeGdar{skimul. gen
Wladysfawa
Sikorskiego
23 do godz.153q.
Aplikacie,kt6rewplynqdo StarostwaPowiatowego
w NowymDworzeGdafiskimpo wyiej okre6lonym
terminienie bqdqrozpatrywane.
WskaZnik
zatrudnienia
os6bniepefnosprawnych
w Starostwie
Powiatowym
w NowymDworzeGda6skim
w rozumieniuprzepis6wo rehabilitacji
zawodoweji spofecznej
os6b niepelnosprawnych
w miesiqcu
kwietniu20L7r. jest wy2szynii 6o/o.
Informacja
o wynikunaborubqdzieumieszczona
na stronieinternetowej
BiuletynuInfor acji Publicznej
/www.bip.nowydworgdanski.pl/
orcz na tablicy informacyjnejStarostwaprzyul. n. Wfadysfawa
Sikorskiego
23.

STAR
mgr zbil

TA

