Burmistrz Miasta i Gminy Serock
oglasza nabor na wolne kierownicze stanowisko urzqdnicze:
KlEROWNlK REFERATU OCHRONY SRODOWISKA, ROLNICTWA i LESNICTWA

I. Wymiar etatu: 1 etat.
II.Wymagania niezbqdne:
1. obywatelstwo polskie, peina zdolnosC do czynnosci prawnych i korzystanie z pdni praw
publicznych,
2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umyslne przestepstwo scigane z oskarienia
publicznego lub umyslne przestepstwo skarbowe,
3, wyksztalcenie wyisze drugiego stopnia,
4. co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe (staz pracy) w administracji publicznej lub
wykonywanie, pnez co najmniej 5 lat dzialalnosci gospodarczej o charakterze zgodnym
z wymaganiami na danym stanowisku,
5 , nieposzlakowana opinia,
6. stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na okreslonym stanowisku.
Ill. Predyspozycje i umiejetnosci dodatkowe:
1, preferowane wyksztalcenie wyisze drugiego stopnia z zakresu nauk przyrodniczych, w tym m.in.
na kierunkach: ochrona srodowiska, ochrona przyrody, rolnictwo, lesnictwo, biotechnologia,
2. preferowane doswiadczenie zawodowe w jednostce samorzqdu terytorialnego w zakresie
realizacji zadan gminy zwiqzanych z ochronq srodowiska, utrzymaniem czystosci i porzqdku,
ochrony przyrody, gospodarkq odpadami, rolnictwem i IeSnictwem,
3. znajomosc przepisow prawa zwiqzanych z wykonywaniem zadan oraz umiejetnosci
ich stosowania w praktyce, a w szczegolnosci: ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo
ochrony srodowiska, ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spdeczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko, ustawy
o odpadach, prawo wodne, prawo lowieckie, ustawa o lasach, ustawa o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami,
4, ukonczenie studiow podyplomowych, szkolen lub kursow zawodowych zwiqzanych z zakresem
zadah na stanowisku,
5. predyspozycje kierownicze i zdolnosci organizatorskie,
6. dyspozycyjnosc, kreatywnosc, odpowiedzialnosC za wykonywanq prace, rzetelnosc, odpornost
na stres, wysoka kultura osobista, komunikatywnosC i latwost przekazywania informacji,
umiejetnosc samodzielnej organizacji pracy, dokladnosC, kreatywnosC, operatywnosC,
samodzielnosc w podejmowaniu decyzji, umiejetnosCI wystqpien publicznych, uprzejmoSC
i iyczliwosc w kontaktach z interesantami,
7, umiejetnosc obslugi interesanta,
8, znajomosc obslugi komputera oraz podstawowych programow komputerowych (Microsoft
Office),
9. prawo jazdy kat. B.
IV. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku:
1. Wykonywanie zadan wynikajqcych z zakresu dzialania Referatu okreslonych w Regulaminie
Organizacyjnym Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku.
2. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidlowosciq realizacji zadan przez podleglych
pracownikow.

V. Wymagane dokumenty:
1, curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny - podpisane
odrecznie,
2, kopie Swiadectw pracy dokumentujqcych 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 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
publicznych*
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: ,,wyraiam 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
KLAUZULA:

BYC OPATRZONE

Wyraiam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawarfych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbednych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie
danych osobowych (Dz. U, z 2016r., poz. 922). Przyjmujq do wiadomosci fakt obowiqzku publikacji
w Biuletynie lnformacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych (Dz. U. z 2016, poz. 902).
Oswiadczenie powyzszej tresci moze byc takze zlozone oddzielnie z zaznaczeniem, ze dotyczy
wszystkich zlozonych dokumentow zwiqzanych z procesami rekrutacji do pracy.
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny byc przez kandydata wlasnorecznie podpisane i zloione
osobiscie lub doreczone listownie w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na
stanowisko Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa" w Biurze podawczym
Urzedu Miasta i Gminy w Serocku lub za posrednictwem poczty na adres:
Urzqd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21,05-140 Serock
Termin skladania dokumentow uplywa dnia 21.08.2017r.
Aplikacje, ktore wplynq po wyzej 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 pracq, zobowiqzany jest przedbzyc: oryginaly Swiadectw
pracy i innych dokumentow potwierdzajqcych zatrudnienie i stai, oryginal swiadectwa lub dyplomu
potwierdzajqcego posiadane wyksztalcenie, zaswiadczenie o niekaralnosci z Krajowego Rejestru

