
Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
ogtasza nabor na wolne stanowisko urzednicze: 

ds. obstugi sekretariatu 

I. Wymiar etatu: 1 etat. 

II. Wymagania niezbgdne: 

1. obywatelstwo polskie, 
2. petna zdolnoit do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych, 
3. niekaralnoit prawomocnym wyrokiem sqdu za umySlne przestepstwo Scigane z oskarienia 

publicznego lub umyilne przestepstwo skarbowe, 
4. wyksrtalcenie irednie, 
5. stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na ww. stanowisku, 
6. nieposzlakowana opinia. 

Ill. Predyspozycje i wymagania dodatkowe: 
1. preferowane wyksztalcenie wyisze z zakresu: administracja, 
2, doiwiadczenie w pracy w administracji publicznej, 
3. obsluga system6w obiegu informacji i dokumentbw w formie elektronicznej, 
4. znajomoit zagadnien zwiqzanych z elektronicznym obiegiem dokument6w, 
5. wiedza z zakresu praktycznego stosowania przepis6w prawa na zajmowanym stanowisku, 

w szczegolnoici ustawy o: samorzqdzie gminnym, pracownikach samorzqdowych, dostepie 
do informacji publicznej, ochronie danych osobowych, przepis6w zwiqzanych z instrukcjq 
kancelaryjnq, 

6. umiejqtnoit planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku, 
7, umiejetnoit skutecznego komunikowania sie, 
8, dyspozycyjnoit, kreatywnoft, odpowiedzialnoOt za wykonywanq prace, rzetelno#, 

odpornoit na stres, dyskrecja, wysoka kultura osobista, 
9. umiejgtnoit kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy. 
10. znajomoit jezyka obcego. 

IV. Zakres wykonywanych zadah na stanowisku: 
Wykonywanie zadan wynikajqcych z 5 18 Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta i Gminy 
w Serocku stanowiqcego zaiqcznik do Zarzqdzenia Nr 227/B/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzgdu Miasta i Gminy 
w Serocku, w szczeg6lnoSci: 

1. obsluga organizacyjna i administracyjna sekretariatu Burmistrza i Zastgpcy Burmistrza, 
2. przyjmowanie interesantbw, organizowanie ich kontakt6w z Burmistrzem, Zastepcq 

Burmistrza, bqdi kierowanie ich do wtakiwych referat6w lub jednostek, 
3. prowadzenie rejestru spraw zglaszanych Burmistrzowi przez mieszkahc6w. 
4. obsluga korespondencji pocztq elektronicznq. 

V. Wymagane dokumenty: 
1. curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny 

- podpisane odrccznie, 
2. kopie dwiadectw pracy dokumentujqcych wymagany sta t  pracy lub zadwiadczenie 

o zatrudnieniu, zawierajqce okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, 
3. kopie dokument6w potwierdzajqcych wymagane wyksztalcenie, 
4, kopie dokument6w potwierdzajqcych posiadanie dodatkowych kwalifikacji, 
5. kopia dokurnentu poiwiadczajqcego obywatelstwo polskie lub oiwiadczenie o posiadaniu 

obywatelstwa polskiego* 
6. podpisane oiwiadczenie o pelnej zdolnoici do czynnoici prawnych oraz korzystaniu 

z pelni praw publicznych* 



7. podpisane oiwiadczenie, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umyilne 
przestqpstwo icigane z oskarienia publicznego lub umyilne przestqpstwo skarbowe. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny by6 przez kandydata wlasnorqcznie podpisane 
i zloione osobiicie lub doreczone listownie w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Dotyczy naboru 
na wolne stanowisko urzqdnicze ds, obslugi sekretariatu" w Biurze podawczym Urzqdu Miasta 
i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock (pok. 1) w poniedzialki w godzinach: 8.00-18.00; 
od wtorku do piqtku w godzinach: 8.00-16.00, lub za pofrednictwem poczty (decyduje data wplywu 
do Urzqdu Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21,05-140 Serock), 

Termin skladania dokument6w u p m a  dnia 01.02.2019r. 
Aplikacje, kt6re wptynq po wyiej okreilonym terminie (decyduje data wplywu do Urzqdu), nie bqdq 
rozpatrywane. 

lnforrnacja o wyniku naboru bqdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu lnformacji 
Publicznej Urzqdu Miasta i Gminy Serock www.bip.serock.pl oraz na tablicy informacyjnej 
w glownej siedzibie Urzqdu. 
INN€ INFORMAUE: 
Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracq, zobowiqzany jest przedloiyt: oryginaly 
iwiadectw pracy i innych dokument6w potwierdzajqcych zatrudnienie i stai, oryginal iwiadectwa 
lub dyplomu potwierdzajqcego posiadane wyksztalcenie, zaiwiadczenie o niekaralnoici z Krajowego 
Rejestru Karnego oraz zaiwiadczenie o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy, potwierdzajqce 
brak przeciwwskazan zdrowotnych - zdolnoit do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. 
Brak zloienia ww. dokumentow bqdzie skutkowal nie zawarciem umowy o pracq. 
Osoby, ktore spelnity niezbqdne wymagania formalne i zakwalifikowaly siq do drugiego etapu naboru 
zostanq o tym listownie lub/i telefonicznie poinformowane. 
Zastrzega siq moiliwoif zatrudnienia wybranego kandydata na podstawie umowy o pracq na czas 
okreflony. 
Dokumenty aplikacyjne kandydatow po zakonczonej rekrutacji nie sq odsylane. 
Dokumenty aplikacyjne osob, ktore nie zakwalifikowaty siq do drugiego etapu naboru mogq byt 
odebrane osobiicie przez zainteresowanych w ciqgu 30 dni od dnia ogloszenia informacji o wynikach 
naboru. 
Dokumenty aplikacyjne osob, ktore w procesie rekrutacji zakwalifikowaty siq do drugiego etapu 
i kt6rych nazwiska zostaly umieszczone w protokole bed4 przechowywane zgodnie z instrukcjq 
kancelaryjng oraz zostanq przekazane do archiwum zakladowego. 
Dodatkowe informacje w zakresie wymagah i zadah moina uzyskat: Rafal Karpinski - Kierownik 
Referatu Organizacyjno-Prawnego tel. (22) 782 88 21; 

W miesiqcu poprzedzajqcym datq upublicznienia niniejszego ogloszenia o naborze, wskainik 
zatrudnienia o d b  niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisow o rehabilitacji 
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu o d b  niepelnosprawnych byt niiszy n i i  6%. 
Zgodnie z art. 13a ust. 2 ww. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzqdowych, 
jeieli w jednostce wskainik zatrudnienia osbb niepelnosprawnych, w rozumieniu przepisbw 
o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, w miesiqcu 
poprzedzajqcym date upublicznienia ogloszenia o naborze, jest niiszy n i i  6%, pierwszenstwo w 
zatrudnieniu na stanowiskach urzqdniczych, z wylqczeniem kierowniczych stanowisk urzqdniczych, 
przystuguje osobie niepelnosprawnej, o ile znajdzie sig w gronie najlepszych kandydatow 
spelniajqcych wyrnagania niezbqdne oraz w najwiqkszym stopniu spelniajqcych wymagania 
dodatkowe. 

Jednoczeinie informujq o warunkach pracy na danym stanowisku: praca w budynku Urzqdu, 
bezpieczne warunki pracy na stanowisku, stanowisko zwiqzane z pracq przy komputerze. W budynku 
znajduje siq toaleta przystosowana dla os6b niepelnosprawnych. Budynek nie jest wyposaiony 
w windq umoiliwiajqcq przemieszczanie siq wozkiem inwalidzkim. 
* Druki oiwiadczen sq do pobrania na stronie BIP Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku 


