
Burmistrr Miasta i Gminy Serock 
oglasza nabbr na wolne stanowisko urzgdniue: 

aplikant Straiy Miejskiej 

I. Wymiar etatu: 1 etat. 
II. Wymagania niezbqdne: 

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

2. ukonczone 21 lat, 
3. wyksztalcenie co najmniej Srednie, 
4. nieposzlakowana opinia, 
5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za scigane z oskarienia publicznego i umyslnie 

popdnione przestepstwo lub ~rzeste~stwo skarbowe, 
6. stan zdrowia pozv&lajqcy na iatrudienie na stanowi'sku, 
7. sprawnokc pod wzgledem fizycznym i psychicznym, 
8. uregulowany stosiek do sluzby wojskokj, 
9. prawo jazdy kategorii B. 

Ill. Predyspozycje i wymagania dodatkowe: 

1. ukonczone szkoienie podstawowe strainikow gminnych poswiadczone stosownym swiadectwem, 
2. posiadanie wyksztalcenia wyiszego z zakresu studiow: bezpieczenstwa wewngtrznego, zarzqdzania 

kryzysowego, prawnych, administracji, nauk spdecznych, 
3. posiadanie staiu pracy w stuibach mundurowych zapewniajqcych ponqdek i bezpieczeristwo 

(preferowany stai pracy w straiy miejskiej, policji, straiy granicznej, itp.), 
4. znajomosC pnepisow z zakresu ustaw o: straiach gminnych, policji, samorzqdzie gminnym, kodeksu 

wykroczen, utnymaniu porzqdku i czystoki w gminie, ruchu drogowym, o ochronie danych osobowych. 
5. posiadanie nas$pujqcych umiejgtnoti: obstugi komputera, praEy w zespole, stosowania odpowiednich 

przepisow, organizowania czasu pracy, podejmowania decyzji, radzenia sobie w sytuacjach 
~ ~ 

kryzysowych, 
6. posiadanie nastgpujqcych predyspozycji: wysoka kultura osobista, sumiennoX, dyspozycyjnoX, 

zdecydowanie i samodzielnoX w dzialaniu, odpornosc na stres, 
7. znajomoX jqzyka angielskiego w stopniu dobtym. 

IV. Zakres wykonywanych zadali na stanowisku: 
Wykonywanie zadan wynikajqcych z § 20 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzgdu Miasta i Gminy w Serocku 
stanowiqcego zatqcznik do Zarzqdzenia Nr 60/812016 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 31 maja 2016r. 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Ungdu Miasta i Gminy w Serocku ze zm.: 
htt~:~/www.bi~.serock.~I/71 ,reaulamin-oraanizacvinv.hImI. 

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 dokumenbjw potwierdzajqcych wymagane wyksztalcenie, 
4. kopie dokumentow potwierdzajqcych posiadanie dodatkowych kwalifikacji, 
5. kopia dokumentu pobiadczajqcego obywatelshvo polskie lub oswiadczenie o posiadaniu obywatelstwa 

polskiego*, 
6, podpisane oswiadczenie o pelnej zdolnoici do czynnosci prawnych oraz konystaniu z pdni praw 

publicznych*, 



7. podpisane ~Swiadczenie, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umySlne pnestgpstwo 
Scigane z oskarienia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe, 

8. podpisana klauzula o treSci: ;wyraiam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezwnych do realizacji pmesu rekrutacji zgodnie z ustawq z dnia 
29 sielpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016, poz. 922)'. 

DOKUMENTY APLIKACYJNE: LIST MOTYWACYJNY ORAZ CV POWINNY BYC OPATRZONE KLAUZULq 

W y i a m  zgodg na przefwarzanie rnoich danych osobowych zawariyd, w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezwnych do realizecji p r m s u  reknrtacji, zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) Przyjmujq do wiadorndci fakf obowiqzku publikacji w BiuIely~~ie lnfomacji 
Publicznej mi& danych osobowych, zgodnie z wyrnogarni ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach 
samorzqdowych (Dz. U. z 2016, poz. 902). 

OSwiadczenie powyiszej tr&i rnoze by6 takze zloione oddzielnie z zaznaczeniem, t e  dotyczy wszystkich 
zlozonych dokumentow miqanych z procesami rekrutacji do pracy. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny by6 przez kandydata wiasnorpnie podpisane i zlotone osobikie 
lub dotpaone listownie w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Dotyczy n a b 0 ~  na wolne stanowisko 
ungdniue apllkant Straiy Miejsklej" w Biurze 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 wplywu do Un@u Miasta i Gminy Semk, ul. Rynek 21, 05-140 
Serock), 

Termin skladania dokument6w uplywa dnia 25.05.2018r. 
Aplikacje, kt6re wplynqpo wy2ej okreSlonym terminie (decyduje data wplywu do Un@u), nie bqdqmzpatrywane. 

lnfonnacja o wyniku naboru W z i e  umieszczona na stronie internetowej Biuletynu lnformacji Publiiznej UR@U 
Miasta i Gminy Semk www.bip.serock.pl oraz na tablicy infonnacyjnej w gl6wnej siedzibie UR@. 

INNE INFORMACJE: 

Wybrany kandydat, pned zawarciem umowy o praq, zobowiqzany jest przedlotyC: oryginaly Swiadectw pracy 
i innych dokument6w potwierdzajqcych zatrudnienie i stat, oiyginal Swiadectwa lub dyplomu potwierdzajqxgo 
posiadane wyksztalcenie, zaSwiadczenie o niekaralnoki z Krajowego Rejestru Kamego oraz zahviadczenie 
o stanie zdrowia od lekana medycyny pracy, potwierdzajqce brak przeciwwskazali zdrowotnych - zdolndC 
do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. 

Brak zlotenia ww, dokument6w W i e  skutkowal nie zawarciem umowy o praq. 
Osoby, ktore spelnily nieztydne wymagania formalne i zakwalikowaly sig do drugiego etapu naboru zostanq 
o tym telefonicznie poinfonnowane. 
Osoby, ktbre nie spelnily n i e w n y c h  wymagah formalnych i nie zakwalifikowaly s k  do drugiego etapu naboru 
zostanqo tym listownie lubli telefonicznie poinformowane. 
Osoba wyloniona w nabone podejmujqca po raz pielwszy p raq  na stanowisku urz@niczym zostanie 
skierowana do odbycia slutby przygotowawczej konczqcej sig egzaminem. Zwolnienie z odbywania slutby 
pnygotowawczej nie zwalnia z obowivku zdania egzaminu. 
Zasttzega sig moiliwo6C zatrudnienia wybranego kandydata na podstawie umowy o p r a q  na czas okrdbny. 
Dokumenty aplikacyjne kandydatbw po zakohczonej rekrutacji nie sqodsylane. 
Dokumenty aplikacyjne osdb, kt& nie zakwalifikowaly sig do drugiego etapu naboru rogq by6 odebrane 
osobikii pnez zainteresowanych w ciqgu 30 dni od dnia ogloszenia infonnacji o wynikach naboru. W przypadku 
nieodebrania dokumentbw zostanqone komisyjnie zniszczone. 
Dokumenty aplikacyjne mob, ktore w procesie rekrutacji zakwalifikowaly sig do drugiego etapu i ktorych 
nazwiska zostaly umieszczone w protokole, tydqpnechowywane, zgodnie z instrukcjq kancelaryjnq, ptzez okres 
2 lat, a nastgpnie przekazane zostanqdo archiwum zakladowego. 




