
OGtOSZENIE 0 NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ~DNICZE

Wojt Gminy Borki

oglasza otwarty konkurs na wolne stanowisko urz~dnicze -

w Zespole ds. Obywatelskich

w Urz~dzie Gminy Borki ul. II Armii Wojska Polskiego 41, 21 - 345 Borki.

1. Nazwa stanowiska pracy:

stanowisko pracy ds. ochrony przeciwpozarowej

w Urz~dzie Gminy Borki.

2. Niezb~dne wymagania od kandydatow:

1. Wyksztakenie srednie lub wyzsze 0 specjalnosci ochrona przeciwpozarowa;

2. dobra znajomosc przepisow prawa, procedur administracyjnych oraz zadan
i kompetencji urz~du;

3. dobra znajomosc przepisow prawa z zakresu ochrony przeciwpozarowej;

4. obywatelstwo polskie;

5. pefna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pefni praw publicznych;

6. brak skazania za umyslne przest~pstwo scigane z oskarzenia publicznego lub
umyslne przest~pstwo skarbowe;

7. nieposzlakowana opinia;

8. biegfa znajomosc obsfugi komputera oraz urzqdzen techniczno - biurowych;

9. brak przeciwwskazan do pracy przy komputerze w wymiarze ponad 4 godz. na
dob~.

3. Wymagania dodatkowe:

1) kursy, szkolenia z zakresu niezb~dnych wymagan;

2) znajomosc procedur z zakresu ochrony przeciwpozarowej;

3) umiej~tnosc interpretacji i stosowania przepisow prawa;

4) umiej~tnosc samodzielnego dziafania, radzenia sobie ze stresem w pracy pod presjq
czasu, terminowosc, dokfadnosc i odpowiedzialnosc przy wykonywaniu powierzonych
zadan, komunikatywnosc oraz fatwosc formufowania wypowiedzi na pismie;

5) umiej~tnosc pracy w zespole.

4. Glowne obowiqzki i zakres zadan wykonywanych na stanowisku:

1. Wspofdziafanie w zakresie ochrony przeciwpozarowej z Panstwowq Strazq
Pozarnq, Oddziafem Gminnym Zwiqzku OSP RP oraz jednostkami OSP
dziafajqcymi na terenie gminy.



2. Organizowanie ochotniczych strazy pozarnych oraz zapewnienie niezb~dnych
srodk6w, wyposazenia, sprz~tu, umundurowania, szkolenia i ewiczen.

3. Sprawowanie nadzoru nad dzia~alnosciq ochotniczych strazy pozarnych oraz
majqtku gminy przekazanego jednostkom w uzytkowanie.

4. Sprawowanie nadzoru nad pracq kierowc6w-mechanik6w oraz nad gospodarkq
materia~ami p~dnymi.

5. Opracowywanie plan6w i analiz ochrony przeciwpozarowej gminy.

5. Informacja 0 warunkach pracy:

Praca 0 charakterze administracyjno - biurowym, wewnqtrz pomieszczenia, w wymiarze
~ etatu.

6. Informacja 0 wskazniku zatrudnienia os6b niepefnosprawnych:
Wskaznik zatrudnienia os6b niepetnosprawnych w Urz~dzie Gminy Borki w rozumieniu
przepis6w 0 rehabilitacji zawodowej i spo~ecznej oraz zatrudnieniu os6b
niepetnosprawnych w miesiqcu poprzedzajqcym dat~ upublicznienia og~oszenia jest
mniejszy niz 6%.

7. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) zyciorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

3) kwestionariusz dla osoby ubiegajqcej si~ 0 zatrudnienie (wz6r w za~qczniku);

4) kopia dowodu osobistego;

5) kopie swiadectw pracy;

6 kopie dokument6w potwierdzajqce wyksztakenie i kwalifikacje zawodowe;

7)oswiadczenie 0 posiadaniu pe~nej zdolnosci do czynnosci prawnych i korzystaniu z pe~ni
praw publicznych;

8) oswiadczenie, ze kandydat nie by~skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne
przest~pstwo lub umyslne przest~pstwo skarbowe;

9) oswiadczenie 0 stanie zdrowia pozwalajqcym na zatrudnienie oraz braku
przeciwwskazan do pracy przy komputerze w wymiarze ponad 4 godz. na dob~.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

list motywacyjny, szczeg6~owe CV (z uwzgl~dnieniem dok~adnego przebiegu kariery
zawodowej), powinny bye opatrzone klauzulq: "Wyrazam zgod~ na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb~dnych do realizacji
procesu rekrutacji w Urz~dzie Gminy Borki zgodnie z Ustawq z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Oz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawq z dnia 21.11.2008
r. 0 pracownikach samorzqdowych (Oz. U. z 2014 r. poz. 1202).

8. Miejsce i termin zfozenia dokument6w:
Ookumenty aplikacyjne nalezy ztozyc osobiscie w siedzibie Urz~du Gminy Borki
(sekretariat) lub przestac na adres: Urzqd Gminy Borki ul. II Armii Wojska Polskiego 41, 21-
345 Borki, w zamkni~tej kopercie z dopiskiem "Nab6r na wolne stanowisko urz~dnicze" w
terminie do dnia 31 marca 2015 r. do godz. 15°°.



9. Informacje dodatkowe:

1. Za dat~ zfozenia dokument6w drogq pocztOWq uwaza si~ dat~ stem pia pocztowego
polskiego urz~du pocztowego. Aplikacje, kt6re wpfynq do Urz~du Gminy Borki po wyzej
okreslonym terminie nie b~dq rozpatrywane, lecz odsyfane osobom zainteresowanym bez
otwierania kopert.

2. Oferty odrzucone z przyczyn formalnych mozna odbierac osobiscie w siedzibie Urz~du
Gminy przez okres 3 miesi~cy. Po upfywie powyzszego terminu zostanq one komisyjnie
zniszczone.

3. Z kandydatami spefniajqcymi wymagania formalne komisja przeprowadzi rozmow~
kwalifikacyjnq, 0 kt6rej kandydaci zostanq powiadomieni telefonicznie.

4. Informacja 0 wyniku naboru b~dzie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy
informacyjnej Urz~du Gminy Borki.

5. Z wybranym w toku post~powania konkursowego kandydatem zostanie zawarta umowa
o prac~.
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