Burmistm Miasta i Gminy Serock
oglasza nabbr na wolne stanowisko urrgdniue:
ds. windykacji

I.Wymiar etatu: 1etat.

II.Wymagania niezbgdne:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego, pdnej zdolnoki do czynnoSci prawnych i korzystanie z pdni praw
publicznych,
2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umySlne pnestgpstwo Scigane z oskaeenia
publicznego lub umyslne pnestgpstwo skarbowe,
3, nie~oszlakowanao~inia.
. .
4. stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na tym stanowisku,
5. posiadanie wyksztalcenia Sredniego.
Ill. Predyspozycje iwymagania dodatkowe:
1. prefemwane posiadanie wyksztalcenia wyiszego p i e m e g o stopnia na kientnku lub specjalnoki:
administracja, finanse publiczne, rachunkowoS6.
2. preferowane minimum 3-letnie doSwiadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku
w jednostkach samonqdu terytorialnego,
3. znajomoSf, regulacji prawnych niezhdnych do podjgcia pracy na stanowisku: ustawa o podatkach i
oplatach lokalnych, ustawa o finansach publicznych, ordynacja podatkowa, ustawa o postepowaniu
egzekucyjnym w administracji, Kodeks poskpowania administracyjnego, ustawa o samonqdzie
gminnym, Kodeks cywilny, Kodeks postepowania cywilnego, ustawa o gospodarce nieruchomokiami.
4. znajomoX zasad funkcjonowania samonqJu,
5. umiejetno& sporzqdzania pism procesowych,
6. samodzielnoSC w dzialaniu, umiejgtnoi6 organizacji pracy, komunikatywnoX, umiejgtnoS6 pracy
w zespole, obowiqzkowo$6, odpowiedzialnoSC za wykonywanq praq, netelno& staranno&,
dyspozycyjnoS6.

N.Zakres wvkonwanvch zadan na stanowisku:
wykonywani; zadh wyiikajqcych z § 14 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego U n N u Miasta i Gminy w Serocku
stanowiaceao zdacznik do Zanadzenia Nr 60/812016 Burmistna Miasta i Gminv Serock z dnia 31 maia 2016r.
w sprawie nadania ~ e ~ u l a i n Organizacyjnego
u
Ungdu Miasta i dminy w Semcku i e zm.:
h~~'llwww.bi~.serock,~lfll,reaulam~n-oraanizacvln~
htrn,, w szczeg~lno$ci:
1. Windvkacia
naleinoSci z Mulu:
, , i eazekucia
"
- podatkbw i opiat lokalnych w szczegblnoki popnez upomnienia, tytuly wykonawcze,
- naleinoSci cywilno-prawnych w szczegblnoki popnez wezwania do zaplaty, pozwy o zaplatg
w postgpowaniu upominawczym, wnioski egzekucyjne do komomikbw srpdowych.
2. Wspdpraca z sqdami i komomikami sqdowymi.
3. Stosowanie zabezpieczenia naleinoki podatkowych popnez wpis hipoteki pnymusowej i poszukiwanie
majqtku zobowiqzanych w celu skutecznego prowadzenia postgpowan egzekucyjnych pnez
komomikbw.
4. Prowadzenie wstewwah dotyczacych odroczenia terminu platnoSci, rozbienia na raty lub umonenia
zalegloki w zakreie optat lokalnkh oraz naleinoSci cywilno-prawnych.
5. Analiza i rozliczanie teninowoSci wpiat.
6. Swnadzanie ~ D r a ~ Z d budietowvch
ah
w ~rowadzonvmzakresie.
7. ~ ' m d z e n i ezagadnieh pomocy pubiicznej'udzielanejpnez gming.
8. Wykonywanie innych prac zleconych pnez kierownika referatu.

V. Wymagane dokumenty:
1. curriculum vitae z p n e b i i e m nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny - podpisane odpcznie,
2. kopie Swiadectw pracy dokumentujqcych wymagany stat pracy lub zaSwiadczenie o zatrudnieniu,
zawierajp okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub zaSwiadczenie
potwierdzajp wpis do ewidencji dzialalnokci gospodarczej,
3. kopie dokumentow potwierdzajqcych wymagane wyksztalcenie,
4. kopie dokumentbw potwierdzajqcych posiadanie dodalkowych kwalifikacji,
5. kopia dokumentu poSwiadczajqcego obywatelstwo polskie lub ~Swiadczenieo posiadaniu obywatelstwa
polskiego*,
6. podpisane dwiadczenie o pelnej zdolnohi do wynnoSci prawnych o m konystaniu z pelni praw
publicznych',
7. podpisane okwiadczenie, o braku skazania prawomocnym wymkiem M u za umySlne przestepstwo
Scigane z oskalienia publicznego lub umySlne pnestqpstwo skarbowe,
8. podpisana klauzula o trehi: .wyraLam zgode na pnetwamnie moich danych osobowych zawarlych w
ofercie pracy dla polneb niezwnych do realizacji procesu rektutacji zgcdnie z ustawq z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochmnie danych osobowych. (Dz. U. z 2016, poz. 922)'.
DOKUMENTY APLIKACYJNE: LIST MOTYWACYJNY ORAZ CV POWINNY BYC OPATRZONE KLAUZULq:
Wyratam zgodg na przefwarzanie moich danych osobowych zawatiych w mojej ofercie pracy dla pofneb
niezbgdnych do realizacji procesu nkruf&cji, zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochrunie danych
osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922 ze zm.) Prryjmujg do wiadomdci faM obowiqzku publ~kacjiw Biulefynie
lnformacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami u s f w z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorz@owych (Dz. U. z 2016, poz. 902 ze zm).
OSwiadczenie powytszej trehi mote by6 takte zloione cddzielnie z zaznaczeniem, l e dotyczy wszystkich
zloionych dokumentbw zwiqzanych z procesami rekrutacjido pracy.
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny by6 przez kandydata wlasnorqunie podpisane i zlolone osobiScie
lub dopczone listownie w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na wolne stanowisko
urzgdnicze ds, windykacJl" w Biurze podawczym UR@U Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21,
05-140 Serock (pok. 1) w poniedzi8ki w godzinach: 8.00-18.00; cd wtorku do piqlku w godzinach:8.00-16.00,
lub za pofrednictwem poczty (decyduje data wp(ywu do Urzedu Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 01140
Serock).
Tennin sktadania dokumentow uplywa dnia 23.02.2018r.
Aplikacje, ktore wplynqpo wylej okresionym terminie (decyduje data wplywu do Ua@u), nie b@qrozpatrywane.
lnformacja o wyniku naboru bylzie umieszczona na stronie internetowej Biulelynu lnformacji Publicznej Ulqdu
Miasta i Gminy Serock w.bip.serock.pl oraz na tablicy informacyjnejw gbwnej siedzibie UnMu.
INNE INFORMACJE:
Wybrany kandydat, pned zawarciem umowy o praq, zobowiqzany jest przedloiy6: oryginaly Swiadectw pracy
i innych dokumentow potwierdzajqych zatrudnienie i st&, olyginal Swiadectwa lub dyplomu potwierdzajqxgo
posiadane wyksztalcenie, za5wiadwenie o niekaralnoSci z Krajowego Rejestru Kamego oraz zaSwiadczenie
o stanie zdrowia od lekana medycyny pracy, potwierdzajp brak ptzeciwwskazah zdrowotnych - zdolnoX
do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.
Brak zloienia ww. dokumentbw w z i e skutkowal nie zawarciem umowy o praq.
Osoby, ktore spelnily niezwne wymagania formalne i zakwalifikowaly siq do drugiego etapu naboru zostanq
o tym telefonicznie poinformowane.
Osoby, ktbre nie spdnily niezwnych wymagah formalnych i nie zakwalifikowaly siq do drugiego etapu naboru
zostanqo tym listownie lubh telefonicznie poinformowane.

