
bur mist^ Miasta i Gminy Serock 
oglasza nabor na wolne stanowisko u~gdnicze:  

ds. administracyjnych 

I. Wymiar etatu: 1 etat. 

II. Wymagania niezbqdne: 

1. posiadanie obywatelstwa polskiego, pelnej zdolnohi do czynnoki prawnych i korzystanie z pdni praw 
publicznych, 

2, brak skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umyslne przestvpstwo Scigane z oskaeenia 
publicznego lub umysine przestgpstwo skarbowe, 

3. nieposzlakowana opinia, 
4. stan zdmwia pozwaiajqcy na zatrudnienie na lym stanowisku, 
5. posiadanie wyksztalcenia Sredniego. 

Ill. Predyspozycje i wymagania dodatkowe: 
1. preferowane posiadanie wyksztalcenia wyiszego na kientnku lub specjalnosci administracja, 
2. prefemwane doswiadczenie w pracy w administracji publicznej 
3. znajomosc zagadnien zwiqzanych z wdraian~em oraz monitorowaniem syslemu komunikacji puMicznej 

w oparciu o przepisy o publicznym transporcie zbiorowym, 
4. znajomosc regulacji prawnych niezbgdnych do podjecia pracy na zajmowanym stanowisku 

w szczegolnosci uslawy 0: samorzqdzie gminnym, transporcie zbiorowym, finansach publicznych, prawa 
zamowien publicznych, kodeks postgpowania administracyjnego, informatyzacji podmiotow 
realizujqcych zadania publiczne, 

5. znaiomoX zasad funkcionowania samolzadu, 
6 zniomo~k zagadnieti iwiqzanych z elekt6nicznym obiegiem dokumentbw, 
7. znaiomosc systemow obiegu inlormacii i dokumentow w formie elektronicznei, w tym m.in, eiektronicznei . . 

plafformy usiug administraiji publicznej (ePUAP, ESP), 
8. dyspozycyjnosc, kreatywnosc, odpowiedzialnosc za wykonywanq pracg, rzetelnoSC, odpomosc na stres, 

wysoka kultura osobista, 
9. samodzieinoX w dzialaniu, umiej@nost organizacji pracy, komunikatywnoSC, umiejetnosC, pracy 

w zespole, 
10. prawo jazdy kat. B. 

IV. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku: 
Wykonywanie zadah wynikajqcych z § 12 Reguiaminu Organizacyjnego Un@u Miasta i Gminy w Semcku 
stanowiqcego zalqcznik do Za~qdzenia Nr 60/812016 Burmistrza Miasta i Gminy Semck z dnia 31 maja 2016r. 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku ze zm.: 
hlt~://wwwbi~.serockpl171 .rwulamin-oraan zacyinvntml, w szczeg6lnoSci: 

1 prowadzenie spraw w zakresie loka,nego transponu zb~orowego, 
2. monitorowanie systemu komunikacji pubiicznej w oparciu o przepisy o publicznym transporcie 

zbiorowvm. 
3, za~atwiahe's~raw dolyczqcych obslugi administracyjno-gospodarczych Urzgdu, 
4. zalatwienie sDraw w zakresie udzieiania zamowieh publicznych zgodnie z zawartymi 
5. w tym zakreie umowami 

- 

6. nadzor nad wykonaniem zamowien zgodnie z zawarlymi w tym zakresie umowami. 

V. Wymagane dokumenty: 

1, curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list molywacyjny - podpisane odrgcznie, 
2 kopie swiadeclw 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 dokurnentow potwierdzajqcych wymagane wyksztalcenie, 
4. kopie dokumentow potwierdzajqcych posiadanie dodalkowych kwalifikacji, 
5. kopia dokumentu poswiadczajqcego obywatelstwo polskie lub oswiadczenie o posiadaniu obywatelshva 

polskiego*, 
6. podpisane oswiadczenie o pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystaniu z p h i  praw 

publicznych*, 
7. podpisane oswiadczenie, o braku skazania prawomocnym wyrokiern sqdu za urnyslne przestepstwo 

icigane z oskarienia publiiznego lub umysine przestepstwo skarbowe, 
8. podpisana klauzula o tresci: "wyraiarn zgode na pnetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w ofercie pracy dla potneb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 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 KLAUZULPI. 

Wyrazarn zgode na pnetwananie moich danych osobowych zawariych 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 2016, poz. 922 ze zm.) Przyjmuje do wiadomosci faM obowiqzku publikacji w Biuletynle 
lnformacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. 
o pracownikach samonqdowych (Dz. U. z 2016, poz. 902 ze zm). 

Osw~adczenie powyiszej tresci moie byc takie zloione cddzielnie z zaznaweniern, i e  dotyczy wszystkich 
zlozonych dokumentow zwiqanych z procesami rekrutacji do pracy. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny by6 przez kandydata wlasnor.pnie podpisane i zloione mbikcie 
lub doreczone listownie w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na wolne stanowisko 
urzednicze ds, administracyjnych" w Biurze podawczym Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21. 
05-140 Serock (pok. I) w poniedziaiki w godzinach: 8.00-18.00; cd wtorku do piqtku w godzinach:8.00-16.00, 
lub za posrednichvem poczty (decyduje data wplywu do UrzNu Miasta i Grniny Semck, ul. Rynek 21, 05-140 
Serock). 
Termin sktadania dokument6w uplywa dnia 16.03.2018r. 
Aplikacje, klore wplynqpo wyiej okreslonym terminie (decyduje data wplywu do Urz@u), nie b@q mzpatlywane. 

lnformacja o wyniku naboru bdzie urnieszczona na stronie internetowej Biuletynu lnformacji Publicznej UR@U 
Miasta i Gm~ny Serock www.bip.serock.pl oraz na tablicy informacyjnej w glownej siedzibie Urzedu. 

INNE INFORMACJE: 

Wybrany kandydat, przed zawarciern urnowy o praq, zobowiqany jest przedloiyc: oryginaly Swiadechv pracy 
i innych dokumentow potwierdzajqcych zatrudnienie i stai, oryginal Swiadectwa lub dyplomu potwierdzajqcego 
posiadane wyksztalcenie, zaswiadczenie o niekaralnohi z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaiwiadczenie 
o stanie zdmwia od lekarza rnedycyny pracy, potwierdzajqce brak pneciwwskazah zdrowotnych - zdolnokc 
do wykonywania pracy na danyrn stanowisku pracy. 

Brak zloienia w, dokumentow b@zie skutkowal nie zawarciem umowy o prae. 
Osoby, ktore spelnily n iezwne wyrnagania formalne i zakwalifikowaly sie do drugiego etapu naboru zostanq 
o tym telefonicznie poinformowane. 
Osoby, ktore nie spelnily niezb@nych wymagah formalnych i nie zakwalifikowaly sig do drugiego etapu flabom 
zostanqo tyrn listownie lubli telefonicznie poinforrnowane. 
Osoba wyloniona w naborze podejmujqca po raz piewszy pracg na stanowisku utqdniczym zoslanie 
skierowana do odbvcia sluiby przy~otowawczej konczacej sie egzaminem. Zwolnienie z odbywania stuzby . . .- . .  . - 
przygotowawczej nie zwalnia z obowiqzku zdania egzaminu. 
Zastrzwa sie moiliwosc zatrudnienia wybranego kandydata na podstawie urnowy o prace na czas okreslony. - .  
Dokumenty aplikacyjne kandydatow po zakohc;onej rekrutacji nie sqodsylane. 




