
Burmista Miasta i Gminy Serock 
oglasza nabor na wolne stanowisko ungdnicze: 

aplikant Straty Miejskiej 

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

1. posiadanie obywatelstwa polskiego, pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych i konystanie z pelni praw 
publicznych, 

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

popelnione przestqpstwo lub pnestqpstwo skarbowe, 
6. stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na stanowisku, 
7. sprawnosc pod wzgiqdem fizycznym i psychicznym, 
8, uregulowany stosunek do sluiby wojskowej. 
9. prawo jazdy kategoni B. 

Ill. Predyspozycje i wymagania dodatkowe: 

1 ukonczone szkolenie pcdstawowe strainikow gminnych po'swiadczone stosownym swiadectwem, 
2. posiadanie wyksztakenia wyiszego z zakresu studiow: bezpieczenstwa wewnqtrznego, zanqdzania 

kryzysowego, prawnych, administracji, nauk spolecznych. 
3, posiadanie staiu pracy w sluibach mundurowych zapewniajqcych ponqdek i bezpieczelistwo 

(preferowany st& pracy w straiy miejskiej, policji, straiy granicznej, itp.). 
4. znajomok pnepisow z zakresu ustaw o: straiach gminnych, policji, samorzqdzie gminnym, kcdeksu 

wykmczen, utnymaniu ponqdku i czystoki w gminie, ruchu drogowym, o ochronie danych osobowych, 
5. posiadanie nastepujqcych umiejqtno8ci: obslugi komputera, pracy w zespole, stosowania odpowiednich 

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

6 posiadanie nastepujqcych predyspozycji: wysoka kultura osobista, sumiennok, dyspozycyjnok, 
zdecydowanie i samodzielnoi6 w dzialaniu, odpornosc na stres, 

7. znajomoi6 jezyka angielskiego w stopniu dobrym. 

IV. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku: 
Wykonywanie zadan wynikajqcych z § 20 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Unedu Miasta i Gminy w Semcku 
stanowiqcego zalqcznik do Zaaqdzenia Nr 601B12016 Burmistna Miasta i Gminy Serock z dnia 31 maja 2016r. 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Unedu Miasta i Gminy w Serocku ze zm.: 
http://ww~.bi~.serock.~I/71 ,requlam~n-orqanizacylny html. 

V. Wymagane dokumenty: 

1. curriculum vitae z pnebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny - podpisane odwznie, 
2. kopie swiadectw pracy dokumentujqcych wymagany stat pracy lub zaswiadczenie o zatrudnieniu, 

zawierajqce okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub zaswiadczenie 
potwierdzajqce wpis do ewidencji dzidalnosci gospodarczej, 

3. kopie dokumentow potwierdzajqcych wymagane wyksztalcenie, 
4, kopie dokumentow potwierdzajqcych posiadanie dodatkowych kwalifikacji, 
5. kopia dokumentu poswiadczajqcego obywatelstwo polskie lub oiwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa 

polskiego', 
6. podpisane oswiadczenie o pelnej zdolnoSci do czynnosci prawnych oraz konystaniu z pelni praw 

publicznych', 
7. podpisane oswiadczenie, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sqdu 

Scigane z oskarienia publicznego lub umyslne przestqpstwo skarbowe. 



Wymagane dokumenty aplikacyjne winny by6 pnez kandydata wlasnorqcznie podpisane i zlotone osobiscie 
lub dowzone listownie w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Dotyay naboru na wolne stanowisko 
uaednicze aplikant Straiy Miejskiej" w Biurze podawczym Urzedu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21. 
05-140 Serock (pok. I) 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 Urzedu Miasta i Gminy Serock. ul. Rynek 21, 05-140 
Serock), 

Terrnin skladania dokurnentow uplywa dnia 27.07.2018r. 
Aplikacje, ktore wplynqpo wyiej okreslonym lerminie (decyduje data wplywu do Urzedu), nie bedq rozpatrywane. 

lnformacja o wyniku naboru hdzie umieszczona na stronie intemetowej Biuletynu lnformacji Publicznej Urzgdu 
Miasta i Gminy Serock www.bip.serock.pl oraz na tablicy informacyjnej w glownej siedzibie Urzedu. 

INNE INFORMACJE: 

Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracg, zobowiqzany jest przedloiyc: oryginaly swiadectw pracy 
i innych dokumentbw potwierdzajqcych zatrudnienie i stat, oryginal iwiadectwa lub dyplomu potwierdzajqcego 
posiadane wyksztaknie, zaiwiadczenie o niekaralnoici z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaswiadczenie 
o stanie zdmwia od lekarza medycyny pracy, potwierdzajqce brak przeciwwskazali zdrowotnych - zdolnoSC 
do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. 

Brak zloienia ww. dokumentow bedzie skutkowal nie zawarciem umowy o prace. 
Osoby, ktore spdnily niezbedne wymagania formalne i zakwalifikowaly sie do drugiego etapu naboru zoslanq 
o tym telefonicznie poinformowane. 
Osoby, ktore nie spdnily niezbednych wymagan formalnych i nie zakwalifikowaly sie do drugiego etapu naboru 
zostanqo tym listownie lubli telefonicznie poinformowane. 
Osoba wyloniona w n a b o ~ e  podejmujqca PO raz pietwszy prace na stanowisku urzedniczym zostanie 
skierowana do odbycia sluiby przygotowawczej koliczqcej sie egzaminem. Zwolnienie z odbywania slutby 
~rzvaotowawczei nie zwalnia z obowiazku zdania eazaminu. . .- 
Zastrzega sie moiliwo~c zatrudnienia &branego kandydata na podstawie umowy o prace na czas okreslony 
Dokurnenty aplikacyjne kandydatow po zakonczonei rekrutacji nie sq odsylane. 
DokumenG aplikac);jne osbb, ktbre nie zakwa~ifikowal~ sie do dLgiego etapu naboru mogq bye odebrane 
osobitie pnez zainteresowanych w ciagu 30 dni od dnia ogloszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku 
nieodebrania dokurnentow zostanqone komisyjnie zniszczone. 
Dokumenty aplikacyjne osbb, ktore w procesie rekrutacji zakwalifikowaly sie do drugiego etapu i ktoych 
nazwiska zostaly umieszczone w protokole, bedqprzechowywane, zgodnie z instrukcjq kancelayjna pnez okres 
2 lat, a nastepnie pnekazane zostanqdo archiwum zakladowego. 

Dodatkowe informacje rnoina uzyskac pod numerern telefonu: 
- w zakresie wymagah i zadan: 
Rafal Karpinski - Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego i Obslugi Rady Miejskiej 
tel. (22) 782 88 00 wew. 821; 

W miesiqcu popnedzajqcym date upublicznienia niniejszego ogtoszenia o nabone, wskainik zatrudnienia 
os6b niepdnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisbw o rehabilitacji zawodowej i spdecznej 
oraz zatrudnianiu osbb niepelnosprawnych by1 nilszy n i i  6%. 

Zgodnie z art. 13a ust. 2 ww, ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzqdowych, jeieli 
w iednostce wskainik zatrudnienia o d b  niepdnosprawnych, w rozumieniu pnepisbw o rehabilitacii zawodowei . . 

i bpdecznej oraz zatrudnianiu osbb niepdnosprawnych, w miesiqcu poprzedzajqcym date Gublicznienia 
ogloszenia o naborze, jest nitszy nit 6%, pietwszenstwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzedniczych, 
z wylzeniem kierowniczych stanowisk urzedniczych, przysluguje osobie niepelnosprawnej, o ile znajdzie sig 
w gronie najlepszych kandydatow spelniajqcych wymagania niezbedne oraz w najwiekszym stopniu 
spdniajqcych wymagania dodatkowe. 




