BURMISTRZ ŁABISZYN A
Łabiszyn, dnia 10 lipca 2018 r.
OR.2110.2.2018
BURMISTRZ ŁABISZYNA
ogłasza o istnieniu wolnego urzędniczego stanowiska pracy
podinspektora w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie
Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2018 r. póz. 1260) ogłaszam otwarty i konkurencyjny nabór do
pracy na wolne urzędnicze stanowisko pracy podinspektora w Urzędzie Miejskim
w Łabiszynie
1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miejski w Łabiszynie
Plac 1000-lecia 1
89-210 Łabiszyn
2. Określenie stanowiska urzędniczego: podinspektor ds. dowodów osobistych,
meldunkowych i innych spraw obywatelskich - pełen wymiar czasu pracy
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem
danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:
Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
Kandydat(ka) do pracy:
1) jest obywatelem(ką) polskim(ą) - z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
o pracownikach samorządowych;
2) posiada wykształcenie wyższe (preferowany kierunek administracja publiczna);
3) posiada znajomość przepisów prawnych ustaw: o dowodach osobistych, ewidencji
ludności, prawo o aktach stanu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego,
samorządzie gminnym oraz rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt;
4) ma doświadczenie zawodowe: minimum 2 letni staż pracy;
5) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
6) nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
7) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
Wymagania dodatkowe (pozostałe
wykonywanie zadań na stanowisku):

wymagania,

pozwalające

na

optymalne

1) predyspozycje osobowościowe:
a) umiejętność sprawnej organizacji pracy i samodzielnego wykonywania zadań,
sumienność;
b) odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność,
umiejętność syntezy i analizy danych, komunikatywność;
c) duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista;

d) dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole;
e) umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres;
f) inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;
2) umiejętności i predyspozycje zawodowe:
umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office (Word,
Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),
4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.
Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:
1) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość poprzez:
- przyjmowanie wniosków w sprawie wydawania dowodów osobistych;
- wprowadzanie do systemu Rejestru Dowodów Osobistych danych niezbędnych do
wydania nowego dowodu osobistego;
- wydawanie wyprodukowanego dowodu osobistego wnioskodawcy;
2) aktualizacja kopert osobowych;
3) udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych;
4) przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego i wydawanie
zaświadczeń;
5) wydawanie upoważnionym organom i instytucjom dokumentów przechowywanych
w kopertach osobowych, prowadzenie wymaganej w tym zakresie dokumentacji oraz
udzielanie informacji;
6) zastępstwo związane z obsługą obywateli w zakresie ewidencji ludności;
7) współdziałanie z Urzędem Stanu Cywilnego;
8) sporządzanie dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagradzania osób, których akta
znajdują się w Archiwum Urzędu - druki Rp - 7.
5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) praca administracyjno - biurowa z obsługą urządzeń technicznych,
2) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi
informatycznych.
6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:
Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.
7. Wskazanie wymaganych dokumentów:
1) list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
2) curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
3) kserokopie: dyplomu ukończenia szkoły wyższej i innych dokumentów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia,
studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę „za zgodność
z oryginałem" i opatrzone czytelnym podpisem kandydata/tki);
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg
pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę „za zgodność
z oryginałem" i opatrzone czytelnym podpisem kandydata/tki);

5) oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za
umyślne przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego
Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania
określonego zawodu; oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
6) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
7) kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę „za zgodność
z oryginałem" i opatrzona czytelnym podpisem kandydata/tki) potwierdzającego
niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa
w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów;
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu.
8. Klauzula informacyjna:
1) Administratorem danych osobowych pozyskanych w wyniku odpowiedzi na
zamieszczone ogłoszenie jest Burmistrz Łabiszyna, ul. Plac 1000-lecia 1, 89-210
Łabiszyn, tel. 52 3844-052, 52 3844-063.
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Dane osobowe uzyskane w wyniku odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
4) Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym
kandydatem do pracy. Podstawą prawną podania danych, o których mowa
w niniejszym ogłoszeniu jest art. 221 §1 i §4 Kodeksu pracy, art. 6 ustawy
o pracownikach samorządowych oraz art. 6 ust. 1 pkt c RODO, zatem osoba
odpowiadająca na niniejsze ogłoszenie rekrutacyjne jest obowiązana do ich podania,
a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w procesie
rekrutacji.
5) Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, informacje o dodatkowych kwalifikacjach
zawodowych) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Państwa
dobrowolnej zgody. Ich niepodanie nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie
rekrutacji. Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
6) Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia,
w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego, nie będą dalej przetwarzane, a ich
dane osobowe zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne
pozyskanie.
7) Odbiorcami Państwa danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
8) Jednocześnie informujemy, że osobie fizycznej, która przekaże swoje dane osobowe
w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie przysługuje zgodnie z RODO prawo:
a) dostępu do jej danych osobowych przez okres ich przetwarzania. Osoba taka jest
też uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe
jej dotyczące oraz jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich,
b) żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych
osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego
oświadczenia,
c) żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych
osobowych, w szczególności gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów,
w których zostały zebrane,

d) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy
kwestionuje ona prawidłowość zebranych danych osobowych na okres
pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
e) żądania od administratora informacji, czy poinformował każdego odbiorcę,
któremu ujawniono dane o wykonaniu operacji na danych, o których mowa w pkt.
b, ci d,
f) otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które
dostarczyła w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz przesłania tych danych
osobowych innemu administratorowi.
9) W celu realizacji powyższych uprawnień uprzejmie prosimy o posługiwanie się
danymi kontaktowymi administratora danych lub IOD zamieszczonymi powyżej.
10) Informujemy również, że zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane zostały
pozyskane w wyniku odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie rekrutacyjne, ma prawo
wnieść skargę do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa (dotychczas GIODO), jeżeli sądzi, że przetwarzanie
danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.
11) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych
nie podlegają Państwo decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.
Skrót RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ.
Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.
9. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
1) Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie, ul. Plac
1000 lecia 1, 89-210 Łabiszyn w Sekretariacie (pokój nr 15) lub przesyłać pocztą na
adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na
stanowisko podinspektora ds. dowodów osobistych, meldunkowych i innych spraw
obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie".
2) Termin składania dokumentów - do dnia 23 lipca 2018 r. do godz. 10.00
(włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie
będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ul. Plac
1000 lecia 1, 89-210 Łabiszyn w dniu 23 lipca 2018 r. o godz. 12.00.
10. Informacje dodatkowe:
1) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji
zostaną dołączone do jego akt osobowych.
2) Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez
zainteresowanych, w terminie miesiąca po rozstrzygnięciu naboru. Oferty
nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
3) Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
informacje o wynikach naboru zawierające imię, nazwisko oraz miejscowość
zamieszkania zostaną upublicznione na stronie internetowej www.bip.labiszvn.pl oraz
na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Łabiszynie. Przez okres co najmniej 3
miesięcy.

4) Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu 52 3844052
wew. 24. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest Marlena
Szafrańska - Sekretarz Gminy Łabiszyn.
5) Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru
o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni
drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.
6) Druki stosownych oświadczeń do celów naboru oraz
druk kwestionariusza
osobowego zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.
7) Informacja końcowa o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łabiszynie (www.bip.labiszyn.pl)
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.
Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w dniu 10 lipca 2018 r.
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Idzi Kaczmaiek

