
Burmisttz Miasta i Gminy Serock 
oglasza nabor na wolne stanowisko utzgdnicze: 

ds. administracyjnych (kancelaria) 

I. Wymiar etatu: 1 etat. 

II. Wymagania niezbgdne: 

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

2. brak skazania prawomocnyrn wyrokiem sqdu za umyslne przestepstwo scigane z oskarienia 
publicznego lub urnyslne przestepslwo skarbowe, 

3. nieposzlakowana opinia, 
4. Stan zdrowia pozwalajqcy na zatmdnienie na tym stanowisku, 
5, posiadanie wyksztalcenia wyiszego. 

Ill. Predyspozycje i wymagania dodatkowe: 
1. preferowane wyksztatcenie wyisze z zakresu: prawo, administracja, zarzqdzanie, 
2. doswiadczenie w pracy w administracji publicznej, 
3. doswiadczenie w obsludze interesanta, 
4. obsluga systemow obiegu informacji i dokumentow w formie elektronicznej, w tym m.in, elektronicznej 

platformy uslug administracji publicznej (ePUAP, ESP), 
5. znajomosc zagadnien zwiqzanych z elektronicznym obiegiem dokumentow, 
6. wiedza z zakresu praktycznego stosowania przepisow prawa na zajmowanym stanowisku, 

w szczegolnosci ustawy o: samorzqdzie gminnym, kodeks postqpowania administracyjnego 
oraz przepisow zwiqzanych z instrukcjq kancelaryjna,. ustawy o finansach publicznych, prawa zamowieh 
publicznych. 

7. dyspozycyjnosc, kreatywnosc, odpowiedzialnosc za wykonywanq prace, rzetelnosc, odpornosc na stres, 
wysoka kultura osobista, 

8, urniejqtnosc kornpleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy, 
9, znajomosc jezyka obcego, 
10. prawo jazdy kat. B. 

IV. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku: 
Wykonywanie zadan wynikajqcych z § 12 Regulaminu Organizacyjnego U q d u  Miasta i Grniny w Serocku 
stanowiqcego zaiqcznik do Zarzqdzenia Nr 601B12016 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 31 maja 2016r. 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta i Grniny w Serocku ze zm.: 
http:l/ww.bip.serock.pli7l,reaularnin-oranizacvinv.html, w szczeg6lnosci: 

1. prowadzenie kancelarii urzqdu, 
2, przyjmowanie, wysylanie i nzdzielanie korespondencji oraz prowadzenie jej ewidencji. 
3, obsluga korespondencji pocztqelektroniczna,. 
4 .  prowadzenie sekretariatu Burmistrza i Zastepcy Burmistrza, 
5. obsluga interesantow, obsluga lerminali platniczych. 

V. Wymagane dokumenty: 

1, curriculum vitae z paebiegiern nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny - podpisane odrecznie, 
2, kopie Swiadectw pracy dokumentujqcych wymagany s ta i  pracy lub zaswiadczenie o zatmdnieniu, 

zawierajqce okres zatmdnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub zaswiadczenie 
patwierdzaiqce wpis do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, 

3, kopie dokumentow potwierdzajicych wymagane wyksztalcenie, 
4, kopie dokurnentow potwierdzajqcych posiadanie dodatkowych kwalifikacji, 



5. kopia dokumentu poswiadczajqcego obywatelstwo poiskie lub oswiadczenie o posiadaniu obywatelstwa 
polskiego', 

6. podpisane oswiadczenie o pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz ko~ystaniu z pelni praw 
publicznych', 

7. podpisane oswiadczenie, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umyslne przestepstwo 
scigane z oskalienia publicznego lub umyslne przestepslwo skarbowe, 

8. podpisana klauzula o treSci: .wyraiam zgode na przetwaaanie moich danych osobowych zawarlych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rek~tacj i  zgodnie z ustawq z dnia 
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016, poz. 922)'. 

DOKUMENTY APLIKACYJNE: LIST MOTYWACYJNY ORAZ CV POWINNY BYC OPATRZONE KLAUZULq 

Wyraiam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych zawadych w mojej ofercie pracy dla pofrzeb 
niezbednych do realizacji procesu rehrutacji, zgodnie z uslawq z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochmnie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922 ze zm.) Przyjmujg do wiadomosci faM obowiqzku publikacji w Biulefynie 
hfomacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami usfawy z dnia 21 listopada 2008r. 
o pracownihach samorzqdowych [Dz. U. z 2016, poz. 902 ze zm). 

Oswiadczenie powyiszej treici moie by6 takie zloione oddzielnie z zaznaczeniem, i e  dotyczy wszystkich 
zloionych dokumentow zwiqanych z procesami rekrutacji do pracy. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny byt pnez kandydata wlasnorgcznie podpisane i zloione osobiscie 
lub doreczone listownie w zaklejonych kopertach z doplsklem ,,Dotyczy naboru na wolne stanowisko 
urz~dnicze ds. administracyjnych (kancelaria)" w Biutze podawczym UR@U Miasta i Gminy w Serocku, 
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 wp(ywu do U W u  Miasta i Gminy Semck, 
ul. Rynek 21,05-140 Semck). 
Termin skladania dokumentow uplywa dnia 16.03.2018r. 
Aplikacje, ktore wpiynq po wyiej okreslonym lerminie (decyduje data wplywu do Urzqdu), nie bedqmzpatrywane. 

informacja o wyniku naboru bqizie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu lnformacji Publicznej Urzgdu 
Miasta i Gminy Serock www.bip.serock.pl oraz na tablicy informacyjnej w g16wnej siedzibie Urzedu. 

INNE INFORMACJE: 

Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracq, zobowiqzany jest przedloiyc: oryginaly Swiadectw pracy 
i innych dokumentow potwierdzajqcych zatrudnienie i st&, oryginal swiadectwa lub dyplomu potwierdzajqcego 
posiadane wyksztakenie, zaswiadczenie o niekaralnosci z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaswiadczenie 
o stanie zdrowia od l e k a ~ a  medycyny pracy, pobierdzajqce brak przeciwwskazah zdrowolnych - zdolnoSc 
do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. 

Brak zbienia ww. dokument6w W z i e  skutkowal nie zawarciem umowy o pracq. 
Osoby, ktore spelnily n iezwne wymagania formalne i zakwalifikowaly s$ do drugiego etapu n a b o ~  zostanq 
o tym lelefonicznie poinformowane. 
Osoby, ktore nie spelnily niezbednych wymagati formalnych i nie zakwalifikowaly siq do d~g iego  elapu naboru 
zostanq o tym listownie lubli tdefonicznie poinformowane. 
Osoba wyloniona w naborze podejmujqca po raz piemzy pracg na stanowisku urzflniczym zostanie 
skierowana do odbycia sluzby przygotowawczej kolicqcej sit egzaminem. Zwolnienie z odbywania slutby 
przygotowawczej nie zwalnia z obowiqku zdania egzaminu. 
Zastrzega sie moiliwoSC zatrudnienia wybranego kandydata na podstawie umowy o prace na czas okrebbny. 
Dokumenly aplikacyjne kandydaMw po zakohczonej rekrutacji nie sqodsylane. 
Dokumenly aplikacyjne osob, ktore nie zakwalifikowaly sie do drugiego etapu naboru mogq by6 odebrane 
osobiscie przez zainteresowanych w ciqgu 30 dni od dnia ogloszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku 
nieodebrania dokumentow zostanq one komisyjnie zniszczone. 




