OGLOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWTSKOURZ4DNTCZE
Burmistrz Miasta Jgdrzejowa oglaszaotwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko inspektora w Urzgdzie Stanu Cywilnego Urzgdu
Miejskiego w Jgdrzejowieu1.11Listopada 33,28-300Jgdrzejów.
1. Stanowisko pracy.
InspektorwUrzgdzíeStanuCywilnego -1 etat
2.
1.
2.
3.
4.
5.

Wymagania niezbgdne:
Obywatelstwopolskie.
Pelnazdolnoéódo czynnoSciprawnychoruzkorzystaniezpeNnipraw publicznych.
Wyksztalcenie
v,ryLsze.
Minimum trzyletni stazpracy.
publicznegolub za umyélne
Brak skazaniaza unySlne przestgpstwoÉciganez oskarZenia
przestgpstwo
skarbowe.
przepisówustaw:prawoo aktachstanucywilnego,o zmianieimienia
6. Znalomoéó
gminnym,o pracownikachsamorz4dowych,
i nazwiska,o samorz4dzie
kodeksu
rodzinnegoi opiekuiczego,kodeksupostgpowania
administracyjnego.
6. Nieposzlakowana
opinia.
3. Wymagania dodatkowe:
1. PredyspozycjeosobowoSciowe:
1) samodzielnoóó,
2) odpowiedzialnoSó,
rzetelnoÉó,
dokladnoSó
i skrupulatnoSó,
pracy w zespoleorazksztaltowaniekontaktów
3) dobra organizacjapracyi umiejgtnoSó
z podmiotemzewngtrznym,
4) umiejgtnoSówykorzystaniaposiadanejwiedzy, komunikatywnoéóoraz umiejgtnoSó
zwiEzlegoi klarownegoformulowaniamyéli w formiepisemneji ustnej,
5) umiejgtnoéódzialaniawsytuacjachstresowychi odpornoóó
na stres,
6) inicjatyrva,dyspozycyj
noéó,kreatywnoÉó
i zaangaíowanie.
2. UmiejgtnoSci
i predyspozycje
zawodowe:
a) umiejgtnoÉóobslugi komputeraw stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office
(Word,Excel),
b) umiejgtnoSó
interpretacjiprzepisówprawao aktachstanucywilnego.
4. Zakres wykonywania zadaú i obowi4zków na stanowisku;
1. Przyjmowanie
wnioskówi wydawanieodpisówaktówstanucywilnego.
2. Przygotowywanie
dokumentówdo sporzqdzania
zgonu.
aktuurodzenia,malheristwa,
przypisków
3. Odnotowywaníe
w aktachstanuc1r;vilnego.
4. Uzupelnianieakt zbiorowychdokumentamistanowi4cymipodstawgzmianw treSciaktów stanu
cywilnego.
5. Przygotowywanie
dokumentówdo sporz4dzaniaaktu
urodzenia,malzenstwa,
zgonu.
6. Przygotowvwaniedokumentówdo wykonaniatranskrypcji, odtwarzaniazagranicznychaktów
stanucywilnego.
7. Kompletowanie dokumentów oraz przygotowywanie decyzji dotycz1cych zmiany imion
i nazwisk.
jubileuszowych.
8. Kompletowanie
caloScidokumentów
do uroczystoSci

5. Wskaánik zatrudnienia osób niepelnosprawnych.
W miesi4cu poprzedzaj4cymdatg upublicznienia ogloszeniao naborzewskaánik zatrudnieniaosób
niepelnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz
zatrudnianiu osób niepetnosprawnychwynosi wigcej niL 6 Yo.

6. Warunki pracy na stanowiskuobjgtym naborem.
1. Wlnniar zatrudnienia- pelny etat,przecigtnie40 godzin tygodniowo.
2. Praca wykonywana w siedzibie Urzgdu Stanu Cywilnego w Jgdrzejowie przy ul. Wladyslawa
StanislawaReymonta12.
3. Pracao charakterzeadministracyjno - biurowym, pracawykonywanabEdzie przy komputerze.

7. Wymaganedokumenty;
1) list motywacyjny,
Urzgdu
nastronieintemetowej
wzorudostgpnego
2) kwestionariusz
osobowy-wedlug
3)
4)

5)
6)
1)

Miejskiego oÍazwUrzEdzie Miejskim w Jgdrzejowiepokój nr 18,
CV z informacjami o wyksztalceniu i opisem dotychczasowegoprzebiegu pracy
zawodowej,
oéwiadczeniekandydata,2e nie byl skazanyprawomocnym wyrokiem sEduza
umyélneprzestgpstwoSciganez oskar2eniapublicznego lub umySlneprzestgpstwo
skarbowe,
oSwiadczenieo pelnej zdolnoScido czynnoSciprawnych i korzystaniuzpelni praw
publicznych,
kserokopiedokumentów potwierdzqqcy ch wyksztalcenie,
kserokopieÉwiadectwpracy potwierdzaj4cychww. staZofazw przypadku pozostawania
pracy potwierdzaj4cewymagany staí
w zatrudnieniu, zaSwiadczeniez obecnegozaTd.adu
pracy.

9. Miejsce i termin z\oilenia dokumentów.
Ofertg i wszystkie wymaganedokumenty nale?y zNotyó osobiicie w sekretariacieUrzgdu
Miejskiego w Jgdrzejowie lub przesNaóna adres Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie
ul. 11 Listopada33 a, 28-300 Jgdrzejóww zamknigtejkopercie z dopiskiem,, Nabór
na stanowiskoinspektoraw UrzgdzieStanuCywilnegow Jgdrzejowie" do dnia 12.04.2017r.
(decydujedatafaktycznegowptywu do urzgdu).
terminienie bgd4rozpatrywane.
Aplikacje,którewplyn4do urzgdu po wyZejokreÉlonym
Wymaganedokumentyaplikacyjne;list motywacyjny,szczególoweCV, winny byó opatrzone
klauzulq llyratam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
prqcy dla potrzeb niezbgdnychdo realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawq z dnia
29 sierpnia 1997r,o ochronie danychosobowych( j,t. Dz. U. 2016. 922 ) oraz ustawqz dnia
(j.t. Dn U. 2016.902).
21 tistopada2008r. o pracownikach samorzqdowych
Osoby, które spelni4 wymagania formalne zostanEtelefonicznie powiadomioneo dalszej
procedurze
postgpowania
kwalifikacyjnego.
w Biuletynie Informacji Publicznej
Informacjao wynikach naboru zostanieupowszechniona
na tablicy ogloszeú
orazumieszczona
UrzgduMiejskiegow Jgdrzejowiewww. jedrzejow.eobip.pl
w
wUrzgdzíeMiejskim Jgdrzejowie.
DokumentyaplikacyjnemoZnaodebraóosobiSciepo zakoiczeniuprocedurynaboruw pok.18.
Dokumentów
nieodebranvch
nie odsylasie.
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