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

ds. obslugi lzby Pamieci 

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

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

2, brak skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umyslne przestqpstwo scigane z oskarienia 
publicznego lub umyslne przestqpstwo skarbowe, 

3. nieposzlakowana opinia, 
4, dyspozycyjnosc do pracy popdudniami oraz w weekendy, 
5, stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na tym stanowisku, 
6. posiadanie wyksztalcenia wyzszego. 

Ill. Predyspozycje i wymagania dodatkowe: 
1, posiadanie wyksztalcenia wyzszego humanistycznego w szczegolnoSci: historia, ochrona dziedzictwa 

narodowego, komunikacja spdeczna, pedagogika, 
2, preferowane doswiadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku, 
3, dobra znajomosC j. angielskiego, 
4, biegla znajomosc pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point),lnternetu, 
5 ,  umiejetnosc obslugiwania urzqdzen multimedialnych, 
6. kreatywnosc, odpowiedzialnosc za wykonywanq pracq, rzetelnosc, odpornosc na stres, wysoka 

kultura osobista, komunikatywnosc, 
7, wiedza o historii miejscowosci i regionu, znajomosc tematyki zwiqzanej z funkcjonowaniem 

samorzqdu, lokalnq kulturq, tradycjami, sportem, turystykq, 
8. umiejqtnosc latwego wyslawiania sie oraz poslugiwania siq poprawnq polszczyznq, 
9, umiejqtnosc pisania artykulow prasowych, 
10, umiejqtnosc kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy oraz jej przekazywania, 
1 1, znajomosc dodatkowego jqzyka obcego, 
12. umiejqtnoSc wspolpracy w zespole. 

IV. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku: 
Wykonywanie zadan wynikajqcych z 5 19 Regulaminu Organizacyjnego Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku 
stanowiqcego zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 601B12016 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 31 maja 2016r. 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta i Gminy w Serocku ze zm.: 
htt~:llwww,bio.serock.~lRl ,reaulamin-oraanizacvinv.html m.in.: 

pdnienie dyiuru w czasie otwarcia lzby (otwieranie budynku, przyjrnowanie zwiedzajqcych, zamkniecie 
budynku), 
pdnienie funkcji toisamej do roli kustosza, 
przyjmowanie zapisow na wizyty grup zorganizowanych, 
prowadzenie katalogu zbiorow (eksponatow) i ich archiwizacja, 
dbalosc o wyposazenie lzby (plansze, prezentery, monitory, stdy multimedialne itp.), zgromadzone 
eksponaty i ich wlasciwe przechowywanie, 
prowadzenie dokumentacji niezbednej do poprawnego monitoringu dzialania Izby, 
troska o schludnosc i estetyke Izby, 
organizacja stalej ekspozycji multimedialnej oraz wystawy eksponatow zwiqzanych z historiq miasta 
i gminy Serock oraz regionu, 
gromadzenie zbirbw informacji, ikonografii i artefaktow, ich katalogowanie oraz udostqpnianie, 
organizacja prelekcjillekcjilwykladowlprezentacji, konkursow na temat historii regionu dla grup 
zorganizowanych np. szki>l, grup emerytow itp., 



organizowanie co najmniej raz do roku wystaw tematycznych, stalych lub rnobilnych lub ekspozycji 
czasowych na terenie miasta i gminy Serock, 
rozwijanie wspdpracy z instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi oraz organizacjarni pozatzqdowyrni 
w rniescie, gminie i regionie, 
wspdtworzenie piknikow, rekonstrukcji i inscenizacji historycznych w rniescie i grninie Serock przy okazji 
obchodow, festynow itp. nawiqzujqcych do dziejow Serocka, 
organizowanie dzialan edukacyjnych w zakresie historii miasta i grniny Serock oraz regionu, 
tworzenie dodatkowych materialow dydaktycznych i publikacji, 
prornocja ekspozycji i dzialan lzby Parnieci, 
prowadzenie i aktualizacja podstrony lzby Parnieci informujqcej o godzinach otwarcia, dostepnych 
ekspozycjach, spotkaniach, konkursach, ofercie edukacyjnej itp., 
angaiowanie rnieszkancow do wspbhworzenia ekspozycji i uczestnictwa w dzialaniach lzby 
np, organizacji ekspozycji tematycznych, wydatzen, konkursow, spotkari historycznych, 
pozyskiwanie dodatkowych Srodkow finansowych na dzialalnosC Izby, w szczegolnosci na renowacje 
i konsemacje posiadanych eksponatow, ewentualny zakup wyjqtkowo cennych artefaktow, prowadzenie 
dzidan edukacyjnych, 
prowadzenie monitoringu i ewaluacji dzialalnosci lzby Parnieci, 

V. Wymagane dokumenty: 

1, curriculum vitae z przebiegiern nauki i pracy zawodowej oraz list rnotywacyjny - podpisane odrecznie, 
2. kopie Swiadectw pracy dokurnentujqcych wymagany stai  pracy lub zaswiadczenie o zatrudnieniu, 

zawierajqce okres zatrudnienia, w ptzypadku 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 poswiadczajqcego obywatelstwo polskie lub oswiadczenie o posiadaniu obywatelstwa 

polskiego*, 
6, podpisane oswiadczenie o pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystaniu z pdni praw 

publicznych*, 
7. podpisane otwiadczenie, o braku skazania prawomocnyrn wyrokiern sqdu za urnyslne przestepstwo 

scigane z oskarienia publicznego lub urnyslne ptzestepstwo skarbowe, 
8. podpisana klauzula o tresci: ,,wyrazarn zgode na przetwatzanie 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 2016, poz. 922)". 

DOKUMENTY APLIKACYJNE: LIST MOTWACYJNY ORAZ CV POWINNY BYC OPATRZONE KLAUZULq 

Wyrazam z g o d ~  na ptzetwatzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla pottzeb 
niezbednych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) Przyjmujq do wiadomosci fakt obowiqzku publikacji w Biuletynie lnformacji 
Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownkach 
samorzqdowych (Dz. U. z 2016, poz. 902). 

Oswiadczenie powyiszej tresci rnoie by6 takie zloione oddzielnie z zaznaczeniem, i e  dotyczy wszystkich 
zloionych dokurnentow zwiqzanych z procesami rekrutacji do pracy. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny byc przez kandydata wlasnorqcznie podpisane i zloione osobiscie lub 
doreczone listownie w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na wolne stanowisko 
urzqdnicze ds. obslugi lzby Pamieci" w Biurze podawczym U ~ e d u  Miasta i Gminy Serock, 
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 posrednictwem poczty (decyduje data wplywu do Urzedu Miasta i Grniny Serock, 
ul. Rynek 21,05-140 Serock), 

Termin skladania dokumentow upiywa dnia 18.04.2017r. 



Aplikacje, ktore wplynqpo wyiej okreslonym terminie (decyduje data wplywu do Urzqdu), nie bqdq rozpatrywane. 

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

INNE INFORMACJE: 

Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o prace, zobowiqzany jest przedloiyc: oryginaly swiadectw pracy i 
innych dokumentow potwierdzajqcych zatrudnienie i staz, oryginal swiadectwa lub dyplomu potwierdzajqcego 
posiadane wyksztaicenie, zaswiadczenie o niekaralnosci z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaswiadczenie o 
stanie zdrowia od lekarra medycyny pracy, potwierdzajqce brak przeciwwskazan zdrowotnych - zdolnosc do 
wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. 

Brak zloienia ww. dokumentbw bedzie skutkowal nie zawarciem umowy o prace. 
Osoby, ktore spdnily niezbqdne wymagania formalne i zakwalifikowaly siq do drugiego etapu naboru zostanq o 
tym telefonicznie poinformowane. 
Osoby, ktore nie spelnily niezbednych wymagan formalnych i nie zakwalifikowaly sie do drugiego etapu naboru 
zostanq o tym listownie lubli telefonicznie poinformowane. 
Osoba wyloniona w naborze podejmujqca po raz pierwszy prace na stanowisku urzqdniczym zostanie 
skierowana do odbycia sluiby przygotowawczej konczqcej siq egzaminem. Zwolnienie z odbywania sluiby 
przygotowawczej nie zwalnia z obowiqzku zdania egzaminu. 
Zastrzega sig moiliwosc zatrudnienia wybranego kandydata na podstawie umowy o pracq na czas okreslony. 
Dokumenty aplikacyjne kandydatow po zakonczonej rekrutacji nie sqodsylane. 
Dokumenty aplikacyjne osbb, ktore nie zakwalifikowaly siq 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, bqdqprzechowywane, zgodnie z instrukcjq kancelaryjnq, przez okres 
2 lat, a nastepnie przekazane zostanqdo archiwum zakladowego. 

Dodatkowe informacje moina uzyskac pod numerem telefonu: 
- w zakresie wymagan i zadan: 
Rafal Karpinski - Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego i Obslugi Rady Miejskiej 
tel. (22) 78 28 88 00 wew. 821; 

W miesiqcu poprzedzajqcym date upublicznienia niniejszego ogloszenia o naborze, wskainik zatrudnienia 
osob niepdnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisow o rehabilitacji zawodowej i spdecznej oraz 
zatrudnianiu osob niepelnosprawnych by l  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 osob niepdnosprawnych, w rozumieniu przepisow o rehabilitacji zawodowej i 
spdecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych, w miesiqcu poprzedzajqcym date upublicznienia 
ogloszenia o naborze, jest niiszy n i i  6%) pierwszehstwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzqdniczych, z 
wylqczeniem kierowniczych stanowisk urzqdniczych, prrysluguje osobie niepdnosprawnej, o ile znajdzie siq w 
gronie najlepszych kandydatow spdniajqcych wymagania niezbedne oraz w najwiekszym stopniu spelniajqcych 
wymagania dodatkowe. 

Jednoczesnie informujg 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 osob niepdnosprawnych. Budynek nie jest wyposazony w windq umoiliwiajqcq 
przemieszczanie sie wozkiem inwalidzkim. 

* Druki oswiadczen sqdo pobrania na stronie BIP Urzedu Miasta i Gminy w Serocku www,bip.serock.pl 
/' 




