
Ogloszenie o naborze kandydat6w na kierownicze stanowisko w jednostce

organizacyjnej Gminy Pietrowice

W6jt Gminy Pietrowice Wielkie

oglasza nab6r na stanowisko Kierownika Klubu Malucha,,Szkrabek" w Cyprzanowie

l. Miejsce wykonywania pracy, nazwa iadres jednostki:

Klub Malucha ,Szkrabek" w Cyprzanowie
ul. Szkolna 1 47480 Cyprzan6w

ll. Okreslenie stanowiska:

Kierownik Klubu Malucha ,,Szkrabek" w Cyprzanowie

lll. Wymiar etatu:

112 elatu

lV. Przewidywany termin rozpoczecia pracy na stanowisku Kierownika Klubu:

$udziefi 2021 t.

V. Rodzaj umowy:

Umowa o prace - zgodnie z ustawq o pracownikach samozEdowych

Vl. lnformacja o warunkach pracy:

Praca administracyjno-biurowa;

Vll, lnfomacja dotyczqca wskainika zatrudnienia os6b niepelnosprawnych:

- nie dotyczy

Vlll. Kierownikiem Klubu Malucha ,,Szkrabek" w Cyprzanowie moie by6 osoba, kt6ra spelnia

niezb?dne wymagania:

1. Nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawcow Przest?pstw na Tle Seksualnym z dostqpem
ograniczonym oraz nie zostala skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestQpstwo umyslne;

2. Posiada wyksztalcenie wyzszei
3. Posiada kwalifikacje uprawniajqce do opieki nad dziecmi do lat 3, o kt6rych mowa

wart. 16ust.1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 201 1r. o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3;

4. Posiada aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne, stwierdzajqce brak pzeciwwskazai
sanitarno-epidemiologicznych do pracy, zgodnie z ustawq z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zaka2en ichor6b u ludzi (Dz.U.22019t., poz. 1239 z p62n. zm.\',

5. Jest obywatelem polskim;
6. Ma pelnq zdolnosc do czynnosci prawnych otaz kotzysta z pelni praw publicznych;
7. Nie byla skazana prawomocnym wyrokiem sqdu za umyslne przestqpstwo Scigane z oskarzenia

publicznego lub umyslne pzestQpstwo skarbowe;
8. Posiada znajomosC pzepis6w prawa niezbednych do realizacji zadah na stanowisku Kierownika

Klubu, a w szczegolnosci z zakresu: ustawy o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3, kodeksu
postepowania administracyjnego, ustawy o samozqdzie gminnym, ustawy o pracownikach

samozEdowych, kodeksu pracy, ustawy o ochronie danych osobowych, prawa zam6wieh
publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

9. Stan zdrowia umo2liwiajqcy prace na ww. stanowisku.
10, Biegla znalomoso obslugi komputera.

lX. Wymagania dodatkowe:

Posiadanie predyspozycji osobowoSciowych oraz umiejQtnosci interpersonalnych:
1 . umiejQtnosci organizacyjne, samodzielnose, planowanie i kierowanie zespolem pracownikow,
2. komunikatywnoso,



3. odpornosc na stres,
4. posiadanie Vawa jazdy kategorii B.

X. Zakres zadai wykonywanych na zajmowanym stanowisku:

1. Wykonywanie funkcJi kierowniczej jednostki budzetowej i organizowanie biezqce.i pracy w Klubie
Malucha ,,Szkrabek" w Cypzanowie - zwanym dalej Klubem;

2. Reprezentowanie Klubu na zewnEtrz;
3. Prawidlowe gospodarowanie przyznanymi Srodkami finansowymi i sprawowanie nadzoru nad

majEtkiem Klubu;
4. Organizowanie pracy Klubu i nadz6r nad jego prawidlowym funkcjonowaniem przez

podejmowanie decyzji finansowych, organizacyjnych, kadrowych zgodnych z przepisami prawa;

Xl. Wymagane dokumenty:

1 . List motywacyjny,
2. zyciorys (CV) z uwzglednieniem dokladnego przebiegu kariery zawodowe.i
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajEcej siQ o zatrudnienie
4. Kserokopie dokumentow potwierdzajEcych posiadanie sta2u pracy (Swiadectwa pracy,

zaSwiadczenia)
5. Kserokopie dokumentow poswiadczajqcych wyksztatcenie
6. Kserokopie innych dodatkowych dokument6w o posiadanych kwalifikacJach i umiejetnosciach
7. Oswiadczenie o niekaralnosci za przestQpstwa popelnione umyslnie Scigane z oskarzenia

publicznego lub umySlne przestepstwo skarbowe
8. Oswiadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalajqcym na zatrudnienie na danym stanowisku
9. Oswiadczenie, 2e kandydat ma pelnq zdolnosd do czynnosci prawnych oraz kozysta z pelni praw

publicznych

Kserokopie dokument6w aplikacyjnych powinny by6 poswiadczone pzez kandydata za zgodno'C z
oryginalem.

Skladane dokumenty aplikacyjne: zyciorys (CV) i list motywacyjny nalezy opalrzy; wlasnorecznym
podpisem i klauzulq:
,,Wyra2am zgode na pnetwarzanie danych osobowych przez W'ita Gminy Pietrowice Wielkie przy
procesie rekrutacyjnym na aplikowane pneze mnie stanowisko".

lnformacja o przetwarz aniu danych osobowych:

1. Administratorem Danych Osobowych os6b ubiegajacych siQ o zatrudnienie jest W6jt Gminy
Pietrowice wielkie - Andrzej Wawrzynek, dane kontaktowe: UrzEd Gminy w Pietrowicach
Wielkich, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, tel.32 4198089,32 4198407, e-mail:
ooczta@Dietrowicewielkie.com.ol

2. Dane osobowe osob ubiegajqcych siq o zatrudnienie przetwazane bqdq w celu pzeprowadzenia
naboru, a w pzypadku zatrudnienia wylEcznie w tym celu.

3. Kandydaci bqdq mogli odebrac swoje dokumenty w terminie 'l miesiqca po zakorlczeniu naboru.
Dokumenty nalezy odebrae osobiScie po wczesniejszym umowieniu siQ. Nie odebrane dokumenty
zostanq komisyjnie zniszczone w terminie miesiqca po zakonczeniu naboru.

4. Jezeli pzetwazanie danych osobowych odbywa siq na podstawie zgody wyrazonej pzez osobq,
kt6rej dane dotyczq, osoba ta, ma prawo do cofniQcia zgody w dowolnym momencie bez wplywu
na zgodnoso z prawem pnetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody pzed jej
cofniQciem.

5. Osoby ubiegajEce siQ o zatrudnienie maja prawo dostepu do swoich danych oraz prawo ach

sprostowania, mogazazadaA ich usuniQcia oraz pobrania.
6. Jezeli osoba ubiegajqca si9 o pracQ uzna, i2 Administrator pzetwarza jeJ dane z naruszeniem

pzepis6w Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych (RODO) moze zlo2y6 skargQ do Prezesa UeQdu
Ochrony Danych Osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy skladac w sekretariacie UrzQdu Gminy Pietrowice Welkie
lub przeslad pocztq w terminie do dnia 18 listopada 2021r. (decyduje data wplywu dokumentow do



UzQdu) na adres 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,
Nab6r na stanowisko kierownika "

Oferty, kt6re wplynq do Urzqdu po wyzej okreslonym terminie nie bqdq rozpatrywane.
O zakwaliflkowaniu do uczestnictwa w postepowaniu wszyscy kandydaci zostanE powiadomieni
telefonicznie lub e-mailem.
lnformacja o wynikach naboru bgdzie umieszczona w Biuletynie lnformacji Publicznej oraz na tablicy
ogloszen Urzedu Gmjny Pietrowice Wielkie.


