
OGŁOSZENIE  O  NABORZE  

NA  WOLNE   STANOWISKO  URZĘDNICZE  

Wójt Gminy w Przywidzu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 

Urzędzie Gminy w Przywidzu, ul. Gdańska 7 , 83-047 Przywidz  

Referent ds. kancelaryjnych  

Wymiar czasu pracy : pełny  etat 

1. WYMAGANIA  NIEZBĘDNE: 

1) Obywatelstwo polskie, 

2) Wykształcenie średnie, wyższe, 

3) Pełna zdolność do czynności  prawnych  oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

4) Brak skazania prawomocnym wyrokiem  sądu  za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia 

publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

5) Nieposzlakowana opinia, 

6) Znajomość przepisów : ustawa o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,  

7) Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. 

2. WYMAGANIA  DODATKOWE: 

1) Biegła znajomość obsługi komputera, 

2) Predyspozycje osobowościowe: zdolności organizacyjne,  umiejętność analitycznego 

myślenia,  odpowiedzialność, umiejętność  nawiązywania kontaktu z interesantem, 

komunikatywność,  dyspozycyjność,  wysoka kultura osobista, odporność na sytuacje 

stresowe. 

3. ZAKRES  WYKONYWANYCH  ZADAŃ NA  STANOWISKU: 

1) Obsługa sekretariatu Urzędu Gminy, w tym w szczególności: 

a) Obsługa korespondencji Urzędu przychodzącej i wychodzącej, 

b) Obsługa połączeń telefonicznych i centrali telefonicznej, 

c) Obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów, 

d) Obsługa urządzeń biurowych sekretariatu, 

e) Obsługa interesantów,  

f) Prowadzenie rejestru pieczęci, zamawianie pieczęci i niszczenie, 

g) Organizowanie kontaktów Wójta z mieszkańcami, 

h) Przygotowanie pomieszczeń  i obsługa spotkań  i zebrań organizowanych przez 

Wójta, 

i) Sporządzanie list obecności  pracowników Urzędu, stażystów, pracowników  

zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,  

j) Zaopatrywanie  Urzędu  w niezbędny sprzęt  i wyposażenie , w tym materiały  

biurowe i kancelaryjne, druki, formularze  oraz prasę codzienną , zgodnie z 

zapotrzebowaniem,  

k) Prowadzenie magazynu materiałów  biurowych i kancelaryjnych, 

l) Prowadzenie rejestru delegacji i wystawianie ich dla pracowników  zgodnie z 

poleceniem służbowym, 

m) Zgłaszanie pracowników na szkolenia konferencje, prowadzenie rejestru szkoleń 

n) Prowadzenie kroniki gminnej 



4. Informacja o warunkach pracy: 

1) Miejsce pracy znajduje się na I piętrze budynku Urzędu, 

2) Praca w pozycji siedzącej, 

3) Stanowisko z obsługą komputera,  

4) Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, 

5) Kontakty bezpośrednie i pośrednie z klientami Urzędu Gminy,  

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%  

6. Wymagane dokumenty: 

1) List motywacyjny, 

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 

3) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

4) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

5) Kserokopie świadectw pracy,  

6) Oświadczenie  kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem 

za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

7) Oświadczenie kandydata  stwierdzające, iż  posiada pełną zdolność  do czynności    

prawnych i korzysta z pełni praw publicznych  

 7. Termin i miejsce składania dokumentów:          

      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie 

Urzędu Gminy w Przywidzu ( pokój Nr  9  I piętro) lub przesłać pocztą na adres Urzędu  (83-047 

Przywidz, ul. Gdańska 7) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko:  referent ds. kancelaryjnych    

w terminie  do  18 kwietnia  2017 roku 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej  wymienionym  terminie nie będą rozpatrywane. 

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej BIP 

(www.bip.przywidz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu przy ul. 

Gdańskiej 7, 83-047 Przywidz. 

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem 

dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.z 2016 poz.922) )  

 

        Wójt Gminy 

        Marek  Zimakowski    


