OGtOSZENIE 0 NABORZE - na stanowisko urz^dnicze ds. administracyjnych i obstugi jednostek OSP
w Urz?dzie Miejskim w Choszcznie

Burmistrz Choszczna
ogtasza nabor

na stanowisko urz?dnicze ds. administracyjnych i obstugi jednostek OSP

1. Wymagania niezb^dne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wyksztateenie wyzsze,
3) petna zdolno§6 do czynno6ci prawnych oraz korzystanie z petni praw publicznych,
4) stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na danym stanowisku,
5) niekaralno66 za umyslne przest?pstwo Scigane z oskarzenia publicznego lub umy61ne przest^pstwo
skarbowe.
2. Wymagania dodatkowe:

znajomo6c przepis6w prawa z zakresu ustawy o ochronie przeciwpozarowej, Rozporzqdzenia Ministra
Spraw Wewn^trznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,
ustawy o samorzqdzie gminnym.

3. Do gtownych zadari osoby zatrudnionej na tym stanowisku b^dzie nalezato mi^dzy innymi:
1. Zamieszczanie informacji przekazywanych przez pracownik6w urz^du w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Wysytanie uchwat do Dziennika Urz^dowego za pomocq Modutu Komunikacyjnego Urz^dowej Poczty
Elektronicznej.

3. Udziat w organizacji Gminnych Zawodow Sportowo-Pozarniczych OSP, KDP i MDP, Turnieju Wiedzy
Pozarniczej, konkursu plastycznego "Zapobiegajmy Pozarom".

4. Okre^lenie potrzeb finansowych OSP z terenu gminy i zgtaszanie ich do projektu budzetu gminy.
5. Prowadzenie bazy danych dla Ochotniczych Stazy Po^arnych w programie DRUH a na jej podstawie: ,
a) ustalanie wysokosci ekwiwalentu pieni^znego przystugujqcego cztonkom OSP z tytutu udziafu
w akcji ratowniczej lub szkoleniu pozarniczym na podstawie przesylanych przez Komend?
Powiatowq Panstwowej Strazy Pozarnej w Choszcznie zestawieri wyjazd6w do zdarzen,
b) wydawanie kart drogowych pozarniczych pojazdow samochodowych i sprz?tu silnikowego
kierowcom OSP oraz kontrola zu2ycia stanu paliwa,
c) prowadzenie wykazu ochotniczych stra^y pozarnych (OSP) na terenie gminy,
d) prowadzenie rejestru badan lekarskich cztonk6w OSP,
e) prowadzenie rejestru wydatk6w na OSP.
6. Wspotdziatanie z Komendq Powiatowq Partstwowej Strazy Pozarnej w zakresie poprawy stanu
bezpieczertstwa przeciwpozarowego.
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

1) Miejsce pracy: praca w budynku Urz?du Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolno^ci 24.
2) Stanowisko pracy: zwiqzane z obstugq interesant6w, obstugq komputera, pracq w terenie.
3) Praca w wymiarze 1/1 etatu.

5. Wskaznik zatrudnienia osob niepefnosprawnych w jednostce:
Wska^nik zatrudnienia os6b niepetnosprawnych w Urz^dzie Miejskim w Choszcznie, w rozumieniu
przepisow o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu osob niepetnosprawnych, w miesiqcu
poprzedzajqcym dat? upublicznienia ogtoszenia o naborzejest wy2:szy niz 6 %.
I

6. Wymagane dokumenty i oswiadczenia
1) zyciorys (CV) - wtasnor?cznie podpisany,
2) list motywacyjny - w<asnor$cznie podpisany,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajqcej si? o zatrudnienie,
4) kopie dokument6w potwierdzajqcych wyksztatcenie,
5) kopie ^wiadectw pracy,
6) zaswiadczenie o zatrudnieniu je61i kandydat aktualnie pracuje,

7) kopie kwalifikacji i uprawniert zawodowych,
8) oSwiadczenie kandydata o niekaralno^ci
9) o^wiadczenie o petnej zdolnosci do czynno^ci prawnych oraz korzystaniu z petni praw publicznych,
10) o^wiadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalajqcego na zatrudnienie na danym
stanowisku,

11)o6wiadczenie kandydata o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawarte
w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegajqcej si? o zatrudnienie (zatqcznik do ogtoszenia
o naborze).

1. Miejsce i termin sktadania dokumentow:
Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy sktada6 osobiscie, bqdz za posrednictwem poczty w zamkni?tej
kopercie z dopiskiem ,,konkurs na stanowisko ds. administracyjnych i obstugi jednostek OSP" w
terminie do dnia 25 marca 2019 r. na adres:

Urzqd Miejski
ul. Wolnosci 24

73-200 Choszczno

W przypadku ofert przesytanych pocztq nalezy uwzgl?dni6 czas dojscia przesytki pocztowej
w terminie okreslonym w ogtoszeniu o naborze. Oferty przestane pocztq elektronicznq nie b?dq
rozpatrywane. Oferty, ktore wptynq po wytej okreslonym terminie nie b?dq rozpatrywane.
Z osobami, ktore spetniq wymagania formalne moze bye przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna,
test kwalifikacyjny lub sprawdzanie umiej?tno6ci, o czym osoby te poinformowane zostanq telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru b?dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
http://bip.choszczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urz^du Miejskiego w Choszcznie.
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