OGI,OSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE
Burmistrz Blonia oglasza otwarty i konkurencyjny nab6r na wolne stanowisko
urzEdniczewlJrzgdzie Miejskim w Bloniu, ul. Rynek 6, 05-870 Blonie

1. Stanowisko PracY:

podinspektor ds. oSwiaty, kultury i sportu

2. Wymagania niezbgdne od kandydat6w:

1)
Z)

3j

$

5)
6)

obywatelstwo polskie,
p*inu zdolnoSC do czynnoSci prawnych i korzystanie z pelni praw publicznych,
wyksztalcenie wyaszemagisterskie: ekonomia,zarzqdzanie, administracja,
biak skazania piu*orno"nym wyrokiem s4du za umySlne przestgpstwo Scigane z
oskarzenia publicznego lub umySlne przestqpstwo skarbowe,
nieposzlakowana opinia,
znajomoS6 przepis6w prarvnych z
samorz4dowej i oSwiatowej., kodeksu
oSwiatowego, w tym ustaw: o systemie
Karta Nauczyciela.

3. Wymagania dodatkowe:
tjznajJmoSi obslugi program6w komputerolvych I w.szczegolno3ci: edytora tekst6w,
arkuszakalkulacyjnegoT, Irrt.*.tu, poczty elektronicznei iutz4dzeri biurowych,
2) komunikatywnoSi, samodzielnoSi, kreatywno Si, sumienno6i, rzetelnoSi'
3) umiej gtnoS6 strategicznego mySlenia,
4) wysoka kultura osobista oraz umiejqtnoSi pracy w zespole'

4. Zakres zadafi wykonywanych na stanowisku'

1)

przyjmowanie interesant6w,
Zi prowaazenie spraw zakresie udzielania dotacji celowej na wyposazenie szk6l w
podrgczniki, materialy edukac5'j ne i 6wiczeniowe'
3) caloksztah spraw w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
ucmlow,
4) caloksztalt spraw zwi4zanych z procedur4 dofinansowania pracodawcom koszt6w
ksztalcenia mlodocianych pracownik6w w formie Pomocy de minimis,
sprawozdawczoSd w tYm zakresie,
5) sporz4dzatie decyzji administracyjnych w szczeg6lnoSci do spraw wymienionych

wpunkcie3i4,

6)

oraz calosct
prowadzenie ewidencji spelniania obowi4zku szkolnego przez uczni6w

7)

spraw tymrwi4zanYch,
w szczeg6lnoSci
rozliczanie dotacji celowYch otrzymywanych z budzetu pafstwa,
dotacj i na zdania wYmienione w punktach 2,3 i 4,

8) przygotowywanie danych do Systemu Informacji O$wiatowej w

9)

doty cz4cym organ6w prowadz4cych szkoly,
opracowyw anie analiz i sprawozd ah z rcalizacj

10) udzielanie

5.

zakresie

i powierzonych obowi4zk6w,

odpowiedzi na wplywaj4c4 korespondencjg lub zapytania interesant6w.

Warunki pracy:
Pelny wymiar czasu Pracy.

6.

Wskainik zatrudnienia:

W miesi4cu kwietniu 2015 r. wskaznik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w
jednostce, w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz
zatrudnieniu os6b niepelnosprawnych wynosil mniej ni? 60 '

7. Wymagane dokumentY:

;] l:*.ff:I;filft;obowy -

wedlug wzoru dostepnego na stronie internetowej
Urzgdu Miejskiego w Bloniu lub w Dzia\e Kadr Urzgdu Miejskiego w Bloniu,
Zyciorys I CY lz opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3)
4) kopia dokumentu

poswiadczaj4cego wyksztalcenie np. dyplomu,
5i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejqtnoSciach,
6) kopie Swiadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaSwiadczenie o
zatrudnieniu w przypadku trwaj4cego stosunku pracy'
7) o$wiadczenie kandydata o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z
pelni praw PublicznYch,
t; tSwiaa "r"ii" kandydata o braku prawomocnego skazania za umySlne
przestgpstwo Scigane z oskaraenia publicmego lub umySlne przestgpstwo
skarbowe,
9) oSwiadczenie - v,ryraaenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel6w

rekrutacyjnych.
Przed za:warciem umow'F o pracA wybrany kandydat sklada informacjg z
Krajowego Rejestru Karnego o njiekaralnoSci.

8. Miejsce i

termin zloircnia dokument6w.

Urzqdu
Ofertg i wszystkie wymagane dokumenty nalely zloTyt osobi5cie w siedzibie
pocilqna
przeslac
lub
placy
urzgdu
Miejskiego w Bloniu, Rynek 6, pok6j nLr 1 w godzinach
Rynek 6, 05-870 Blonie, w zamknigtej kopercie z
adres: Urzad Miejski w Bloniu,
do dnia 29
dopiskiem: ,,NuUOi na stanowisko podinspektor ds. oSwiaty, kultury i sportu
r. (decyduje data faktycznego wplywu do urzqdu)'

u|

,'

^iiuZOtS

terminie nie bqd4
Dokumenty aplikacYjne, kt6re wplyn? do urzgdu po wyZej okreslonym
rozpattYwane.

Ogloszenie o naborze opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu
Miejskiego w Bloniu oraz umieszczole na tablicy info$nacyjnej Urzqdu Miejskiego w
Bloniu.
Informacja o wyniku naboru bgdzie umieszczona na stronie ilnternetowej Biuletynu Informacji
Publicanej / www.hip.blonie.pl I oruzna tablicy informacyjnpj urzqdu.

Blonie,06 maja 2015 r.

