
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE

- stanowisko urzędnicze : pracownika biura obsługi klienta

Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

Ul. Nasielska 2L, 05-140 Serock

oglasza nabór na stanowisko pracownika biura obsługi klienta

L. Nazwa stanowiska pracy- pracownik biura obsługi klienta
2. Wymiar etatu - ]. etat
3. Wymagania niezbędne :

1) obywatelstwopolskie,
ż) wykształcenie średnie,

3) nieposzlakowana opinia,
4) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) brak skazań prawomocnym wyrokiem sądowym 'za umyślne przestępstwo

ściganie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Predyspozycje i wymagania dodatkowe

1) co najmniej dwuletni staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej,
2) preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, ukończone

szkolenia i kursy z zakresu płac i programu Płatnika,
3) znajomość zasad funkcjonowania samorządu,
4) umiejętnoŚĆ współpracy, kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność,

wysoka kultura osobista,
5) odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność, terminowość.

5. Zakres wykonywanych zadań :

1) Prowadzenie sekretariatu Zakładu,

2) Prowadzenie kancelarii Zakładu zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej,w
tym :

a) ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej do Zakładu,
b) wysyłanie i odbiór korespondencji,
c) zapewnienie właściwego obiegu korespondencji w Zakładzie,
d) załatwianie spraw związanych z przekazywaniem korespondencji mylnie

skierowanej do właściwych organów,

e) powielanie dokumentów,
f) potwierdzanie zwrotnych potwierdzeń odbioru korespondencji,



8) rozdział zadekretowanej korespondencji do poszczególnych komórek
organ izacyjnych,

h) obsługa urządzen kancelarii.

3) Prowadzenie rejestru delegacji służbowych.
4) Prowadzenie spraw osobowych w tym między innymi :

- zatrudnianie i zwalnianie pracowników na wniosek Dyrektora Zakładu
- prowadzenie ewidencji personalnej,

- sporządzanie list obecności ,
- kontrola obecności zgodnie z wpisami w listach obecności,
- kontrola godzin pracy,

- kontrola dyscypliny pracy,

- sPorządzanie list płacy pracowników oraz właściwe obliczanie zobowiązań
zakładu i pracowników z Urzędem Skarbowym i ZUS,
- prowadzenie kart wynagrodzeń,
- prowadzenie archiwum spraw osobowych,
- kontrola nad przeprowadzaniem szkoleń pracowników w zakresie BHp
- kontrola badań lekarskich pracowników,

5) Prowadzenie kart osobistego wyposażenia pracowników

6) Prowadzenie rozliczenia merytorycznego pojazdów w tym :

- wydawanie kart drogowych
- kontrola kart i rozliczanie paliwa

- sporządzanie raportów miesięcznych rozliczenia paliwa.

7) Obsługa mieszkańców w zakresie naliczania i przyjmowania opłat czynszowych.

6. Podległość służbowa pracownik podlegać będzie bezpośrednio Dyrektorowi
Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

7. Wymagane dokumenty:
1) Curriculum Vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowe j oraz list motywacyjny,
ż) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
3) kopie Świadectw pracy dokumentujących wymagany staz pracy lub zaświadczenie

o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w
stosunku pracy,

4) kopie doku m entów potwierdzających posiada n ie dodatkowych kwa lifi kacj i,

5) kopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o
posiadaniu obywatelstwa polskiego,x

6) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych *,

7) podpisane oświadczenie , że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem
sądu za umyŚlne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,



8) podpisana klauzula o treści ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia
29,08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2O1,6 r. , poz.9ż2 .)

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału
aktualnego ,, Zapytania o udzielenie informacji o osobie ,, z Krajowego Rejestru
Karnego.

Wymagane dokumenty z dopiskiem : dotyczy naboru na stanowisko - pracownik

biura obsługi klienta należy składać osobiście w sekretariacie Miejsko - Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku ul. Nasielska 21 lub za pośrednictwem
poczty na adres : ul. Nasielska 21,,05-140 Serock.

Termin składania dokumentów upływa dnia 05.12.2OL6 r.

( decyduje data faktycznego wpływu do Zakładu )

o Druki oświadczeń są do pobrania na stronie Blp Miejsko Gminnego zakładu
Gospodarki Komuna!nej w Serocku www.bip.mgzgk.serock.p|

Serock dnia 2l.tt.2016 r



osWlADczEN!E

W związku z ubieganiem się - w trybie okreŚlonym w art.].2 ust.2 ustawy z dnia 21_ listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych( Dz. U. z 2OL6 r. poz, 9O2, ) - o zatrudnienie w

T::l]ll-::: :::::T :::::::* ::::::::1-;.#::: 
na stanowsku

o posiadam pełną zdolność do czynności prawnych ;

o korzystam z pełni praw publicznych ;

o nie byłem(-am) skazany (a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
PrzestęPstwo Ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe ;

o posiadam obywatelstwo ..................,. ;

o wYraŻam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
Pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 2g.o8.tgg7 r. o ochronie
danych osobowych. (Dz.U. z2Ot6 r. ,poz92ż)

podpis osoby składającej oświadczenie

miejsce i data złoźenia oświadczenia

*poIskie lub inne ( wpisać jakie )


