
OGI,OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZEW GMINNYM
OSRODKU PoMoCY SPOI,ECZNEJ w STAREJ BI,OTNICY

Kierownik Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej w Starej Blotnicy oglaszaotwarty
i konkurencyjny nab6r na wolne stanowisko urzEdnicze w Gminnym Osrodku Pomocy
Spolecznej w Starej Blotnicy
Stanowisko: referent - 1/8 etatu

l. Niezbgdne wymagania od kandydatdw
a) obywatelstwo polskie lub znajomoS6 jEzyka polskiego potwierdzona dokumentem,
b) wyksztalcenie Srednie,
c) pelna zdolnoSd do czynnoSci prawnychorazkorzystania zpraw publicznych
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem s4du za umySlne przestgpstwo Scigane

z oskarzenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe,
e) nieposzlakowanaopinia.

2. Wymagania dodatkowe
a) wyksztalcenie wyzsze,
a) znajomoS6 przepis6w ustawy o finansach publicznych,
c) umiej gtnoSci komunikatywne,
d) umiejgtnoSd obslugi komputera /pakiet Microsoft Office/.

3. Zakres wykonywanych zadar{ na stanowisku:
- prowadzenie kasy,
- prowadzenie ksi4g druk6w Scislego zarachowania,

4. Wymagane dokumenfy:
a) list motywacyjny,
b) Zyciorys (CV),
c) kserokopie Swiadectw pracy,
d) kserokopie dokument6w potwie rdzajqcy ch wyksztalcenie i dodatkowe kwalif,rkacj e,
e) kserokopie zaSwiadczeh o ukoriczonych kursach lub szkoleniach,
f) oryginal kwestionariusza osobowego - wedlug wzoru na stronie internetowej UrzEdu

Gminy,
g) osobiste oSwiadczenie o niekaralnoSci.

Uwaga: Wymagane dokumenty; list motywacyjny i szczegolowy Zyciorys (z uwzglgdnieniem
dokladnego przebiegu kariery zawodowej), powinny by(, opatrzone klauzul4:
,rWyrtzam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbgdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw4 z dnia29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.22002 r. Nr 101, poz.926 z p6in. zm.) oraz
ustaw4 2dn.22.03.1999 r. o pracownikach samorz4dolvych (tj.Dz.lJ.22001rNr 142, poz.
1593 z p62n. zm.)".

Oferty zwymaganymi dokumentami kandydaci powinni sklada6 w zamkniEtych kopertach
z dopiskiem ,,Nab6r na stanowisko referenta" drog4 pocztow4lub osobiScie w pokoju nr I I
Gminnego oSrodka Pomocy Spolecznej do dnia 6 kwietnia 2009r. do godz. 1500.
O zachowaniu terminu decyduje data wplywu do Urzgdu Gminy w Starej Blotnicy. Oferty
zlohone po terminie nie bEd4rozpatrywane.



Osoby, kt6re spelni4wymagania formalne zostan4telefonicznie powiadomione o dalszej
procedurze postEpowania kwalifi kacyj nego.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej
UrzEdu Gminy w Starej Blotnicy www.starablotnica.bip.org.pl oraznatablicy ogloszeri
wUrzgdzie Gminy.

Stara Blotnica 25.03.2009 r.
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