
Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
oglasza nabor na stanowisko urzqdnicze na zastqpstwo 

- ds. komunikacji spolecznej 

I. Wymiar etatu: 1 
II. Wymagania niezbqdne: 

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

2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umySlne przestepstwo scigane z oskartenia 
publicznego tub umySlne ptzestgpshvo skarbowe, 

3. nieposzlakowana opinia, 
4. obywatelstwo polskie, 
5. stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na tym stanowisku, 
6. posiadanie wyksztalcenia wyiszego. 

Ill. Predyspozycje i umiejqtnosci dodatkowe: 
1, preferowane wyksztatcenie wyzsze pierwszego stopnia na kierunku lub specjalnoSci: 

dziennikarstwo, marketing, public relations, komunikacja spdeczna, promocja, marketing 
medialny, reklama i marketing, reklama i marketing medialny, 

2. preferowane doswiadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku, 
3, bardzo dobra znajomoSC j. angielskiego, 
4. biegla znajomosc pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point) oraz Internetu, 
5. znajomosC program6w graficznych (Corel), 
6, wiedza z zakresu promocji, marketingu, public relations, reklamy i marketingu medialnego, 
7, kreatywnoSC, odpowiedzialnoSC za wykonywanq pracg, rzetelnosc, odpornoSc na stres, 

wysoka kultura osobista, komunikatywnosC, 
8. znajomosC tematyki zwiqzanej z funkcjonowaniem samorzqdu, kulturq, sportem, lokalnq 

historiq, turystykq 
9. umiejetnoSc redagowania stron internetowych, wdrozenia medibw spolecznoSciowych, 
10. znajomobt zasad poprawnej polszczyzny, 
1 1. umiejqtnosC pisania artykulow prasowych, pism okolicznosciowych, 
12, umiejetnosC kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy, 
13. mile widziana znajomoSC dodatkowego jgzyka obcego, 
14. prawo jazdy kat. B, 
15. umiejgtnoSC wspbtpracy zespole. 

IV. Zakres wykonywanych zadaii na stanowisku: 

Wykonywanie zadali wynikajgych z § 19 Regulaminu Organizacyjnego Urqdu Miasta i Gminy 
w Serocku stanowiqcego zalqcznik do Zatzqdzenia Nr 601Bl2016 Burmisttza Miasta i Gminy Serock 
z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzgdu Miasta i Gminy 
w Serocku ze zmianami: http:llwww.bi~.serock.~lff 1 ,requlamin-orqanizacvinv 

V. Wymagane dokumenty: 

1. curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny - podpisane 
odrqcznie, 



2. kopie swiadectw pracy dokumentujqcych wymagany stai  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 dokumentbw 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 pelni praw 

pu blicznych*, 
7. podpisane oswiadczenie, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umyslne 

przestepstwo scigane z oskarienia publicznego lub umyslne przestepstwo skarbowe, 
8, podpisana klauzula o tresci: ,,wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 
ustawqz dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016, poz. 922)". 

DOKUMENTY APLIKACYJNE: LIST MOTYWACYJNY ORAZ CV POWINNY BYC OPATRZONE 
KLAUZUL4 

Wyrazam zgode na pnetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potneb 
niezbednych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 201 6, poz. 922) Pnyjmujq do wiadomoSci fakt obowiqzku publikacji w 
Biuletynie lnformacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 
listopada 2008r. o pracownikach samorzqdowych (Dz. U. z 2016, poz. 902). 

Oswiadczenie powyzszej tresci moze by6 takze zlozone oddzielnie z zaznaczeniem, ze dotyczy 
wszystkich zlozonych dokumenMw zwiqzanych z procesami rekrutacji do pracy. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny by6 przez kandydata wlasnorecznie podpisane i zlozone 
osobiscie lub dorqczone listownie w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na 
stanowisko urzednicze na zastqpstwo ds. komunikacji spdecznej" w Biurze podawczym Urzedu 
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 wpiywu do 
Urzedu Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21,05-140 Serock), 

Termin skladania dokumentow uplywa dnia 24,07.2017r. 
Aplikacje, ktore wplynq po wyzej okreslonym terminie (decyduje data wpiywu do Urzedu), nie bedq 
rozpatrywane. 

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

INNE INFORMACJE: 

Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o prace, zobowiqzany jest przedlozyt: oryginaly Swiadectw 
pracy i innych dokumentbw potwierdzajqcych zatrudnienie i staz, oryginal swiadectwa lub dyplomu 
potwierdzajqcego posiadane wyksztatcenie, zaswiadczenie o niekaralnosci z Krajowego Rejestru 
Karnego oraz zaswiadczenie o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy, potwierdzajqce brak 
przeciwwskazan zdrowotnych - zdolnoS6 do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. 




