
Burmistrz Miasta i Grniny Serock 
oglasza nabor na wolne stanowisko urzqdnicze: 

ds. gospodarki odpadami 

I. Wymiar etatu: 1 etat. 
II. Wymagania niezbqdne: 

1. posiadanie obywatelstwa polskiego, pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych i korzystanie z pdni praw 
publicznych, 

2. brak skazania prawomocnyrn wyrokiem sqdu za umyslne przestqpstwo Scigane z oskarienia 
publicznego lub umyslne przestepstwo skarbowe, 

3. nieposzlakowana opinia, 
4, wyksztalcenie wyisze drugiego stopnia, 
5. stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na okreslonym stanowisku. 

Ill. Predyspozycje i umiejflnosci dodatkowe: 
1. preferowane wyksztdcenie wyisze drugiego stopnia na kierunku lub specjalnosci: ochrona Srodowiska 

iniynieria srodowiska lub pokrewne, 
2. posiadanie Iqcznie co najrnniej 3 letniego staiu pracy na stanowiskach urzedniczych 

w jednostkach samotzqdu terytorialnego, 
3, wyrnagana wiedza specjalistyczna z zakresu ochrony srodowiska, ochmny przyrody w tym m.in. 

ptzepisow prawa w zakresie uttzymania czystosci i porzqdku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy 
o udostepnianiu infonacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spdeczenstwa w ochronie srodowiska 
oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko, ustawy prawo wodne, ustawy o ochronie gruntow rolnych 
i lesnych, ustawy prawo geologiczne i gomicze, ustawy o ochronie zwierzqt, ustawy o sarnorzqdzie 
gminnym, kodeks postepowania adrninistracyjnego, 

4. doswiadczenie zwiqzane z ochronqsrodowiska, 
5, dyspozycyjnosh, kreatywnosh, odpowiedzialnoSC za wykonywanq prace, rzetelnosk, odpomosk na stres, 

wysoka kultura osobista, 
6, umiejetnoSC obslugi interesanta, 
7. prawo jazdy kat. B. 
8. rnoiliwosC wykorzystywania wlasnego samochodu do celow sluibowych. 

IV. Zakres wykonywanych zadaii na stanowisku: 
Wykonywanie zadali wynikajqcych z § 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku 
stanowiqcego zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 501B12015 Burrnistrza Miasta i Grniny Serock z dnia 25 lutego 2015r. 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta i Gminy w Serocku ze zrn.: 
htte:llwww.bi~.serock.~l~l ,readamin-oraanizacvinv.htrnl 

V. Wymagane dokumenty: 

1, cuniculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list rnotywacyjny - podpisane odrqcznie, 
2. kopie Swiadectw pracy dokurnentujqcych wymagany staz pracy lub zaswiadczenie o zatrudnieniu, 

zawierajqce okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub zaswiadczenie 
potwierdzajqce wpis do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, 

3. kopie dokumentow potwierdzajqcych wymagane wyksztalcenie, 
4. kopie dokumentow potwierdzajqcych posiadanie dodatkowych kwalifikacji, 
5. kopia dokumentu poiwiadczajqmgo obywatelstwo polskie lub oswiadczenie o posiadaniu obywatelstwa 

polskiego* 
6. podpisane oswiadczenie o pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystaniu z pelni praw 

publicznych* 
7. podpisane obwiadczenie, o braku skazania prawomocnyrn wyrokiem sqdu za umyslne przestepstwo 

scigane z oskarienia publicznego lub umyslne przestepstwo skarbowe 



8. podpisana klauzula o tresci: .wyraiam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawq z dnia 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2015, poz. 2135 t. j.)". 

DOKUMENTY APLIKACYJNE: LIST MOTYWACYJNY ORAZ CV POWINNY BYC OPATRZONE KLAUZULq. 

Wyrazam zgodg na pnetwananie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potneb 
niezbgdnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2015, poz. 2135 t. j.) Przyjmujg do wiadomoSci faM obowiqzku publikacji w Biulefynie 
lnfomacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008~ 
o pracownikach samonqdowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202 t. j.). 

Oswiadczenie powyiszej tresci moie by6 takze zloione oddzielnie z zaznaczeniem, i e  dotyczy wszystkich 
zlozonych dokumentow zwiqzanych z procesami rekrutacji do pracy. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny byc przez kandydata wlasnorqcznie podpisane i zloione osobiscie lub 
do~czone listownie w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na wolne stanowisko 
utzqdnicze ds. gospodarki odpadami" w sekretariacie Urzedu Miasta i Gminy w Serocku pok. nr 24 lub za 
posrednictwem poczty na adres: 

Utzqd Miasta i Gminy w Serocku 
ul. Rynek 21 
05-140 Serock 
Termin skladania dokumentow uplywa dnia 29.02.2016r. 
Aplikacje, ktbre wplynqpo wytej okreslonym terminie (decyduje data wplywu do Urzqdu), nie bqdq rozpatrywane. 

lnformacja o wyniku naboru kdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu lnformacji Publicznej Urzedu 
Miasta i Gminy Serock www.bip.serock.pl oraz na tablicy informacyjnej w gbwnej siedzibie Urzqdu. 

INNE INFORMACJE: 
Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracq, zobowiqzany jest przedlozyC: oryginaly Swiadectw pracy 
i innych dokumentow potwierdzajqcych zatrudnienie i st&, oryginai swiadectwa lub dyplomu potwierdzajqcego 
posiadane wyksztalcenie, zaswiadczenie o niekaralnoSci z Krajowego Rejestru Kamego oraz zaswiadczenie 
o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy, potwierdzajqce brak przeciwwskazan zdrowotnych - zdolnosC do 
wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. 

Brak zloienia ww. dokumentow bqdzie skutkowai nie zawarciem umowy o pracq. 
Osoby, kt6re spdnily niezbedne wymagania formalne i zakwalifikowaly sie do drugiego etapu naboru zostanq 
o tym listownie lubli telefonicznie poinformowane. 
Osoby, ktore nie spdnily niezbednych wymagah formalnych i nie zakwalifikowaly sie do drugiego etapu naboru 
zostanqo tym listownie lubli telefonicznie poinformowane. 
Osoba wyloniona w naborze podejmujqca po raz pierwszy prace na stanowisku urzqdniczym zostanie 
skierowana do odbycia sluzby przygotowawczej konczqcej sie egzaminem. Zwolnienie z odbywania sluzby 
przygotowawczej nie zwalnia z obowiqzku zdania egzaminu. 
Zastrzega sie moiliwoSC zatrudnienia wybranego kandydata na podstawie umowy o prace na czas okreSlony. 
Dokumenty aplikacyjne kandydatbw po zakohczonej rekrutacji nie sqodsylane. 
Dokumenty aplikacyjne osob, ktbre nie zakwalifikowaly sie do drugiego etapu naboru mogq byc odebrane 
osobiscie przez zainteresowanych w ciqgu 30 dni od dnia ogloszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku 
nieodebrania dokumentow zostanq one komisyjnie zniszczone. 
Dokumenty aplikacyjne osob, ktore w procesie rekrutacji zakwalifikowaly siq do drugiego etapu i ktorych 
nazwiska zostaly umieszczone w protokole, bedq przechowywane, zgodnie z instrukcjq kancelaryjnq, przez okres 
2 lat, a nastqpnie przekazane zostanqdo archiwum zakladowego. 




