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Kolbusrowa,
2020-03-05

oR.z70.z.zo20

URzĘDNIczE
ocŁoszENIE
o NABoRzE
NA WotNESTANow|sKo
poszukuiekandydatówna stanowisko:
stalosta Ko|buszowski'
u|.11listopada 10,36- 1o0Ko|buszowa,
.

Podinspektorw Wydziale Organiracyjnym

zawarcia
Wvmiar etatu (warunki Dracv):pelny etat - umowa na czas okreś|onynie dluższyniż6 miesięcy z moż|iwością
umowv na czas nieokreś|onv.
6łówne obowiażki:
1. Ewidencjonowanie
umów c.ywiIno.prawnych'
powiatowychinwestycji.
2. Prowadzenie
3. Prowadzenie
ewidencjinarzędzii materiałów
biurowychorazśrodkóW
czystości'
. wyposażeniowego
4. PrzYgotowywanie
zapotrzebowań,
zamówieńn.2ak(rpzaopatrzenia
materiałowo
staro5twa,zakupenergii
eIektrycznej,8a2u
i materiałóW€ k spIoatacYjnych'
5' Prowadzeniespraw gospodarczychstarostwa i faopatrzeniamat€ r ia|owo - t€ c hni€ z ne8o oraz konserwacją,remontamj
budynkl]i WYposażenia
starostWa.
przygotowania
6' Koordynacja
Wnioskóww celu pofyskaniaśrodków
finansowych
f funduszYunijnych. krajowych.
7. (oordynacjaprac nad na|eżnymwydatkowaniemoraz rou|icfeniempozyskanychśrodkówfinansowychz funduszyunijny€ h
opracowywani€igromad2enieca|ości
2wiązanej
dokumentacji
f postępowaniami
o pozYskanie
środkówpofabudŹetowych'
plojektówwykonywanych
Monitorowaniei raportowaniez rea|izacji
w tamachfunduszypomocowy€ h '
pomocowepod wzg|ędemfinansowym.
Merytorycznynadżórnad plocesem.oz|iczenia
wnioskówo środki
prawnej,poladnictwa
ProwadzeniesprawzwiązanYch
pomoc"y
z or8anizacją
i rea|izacją
zadańpowiatuw 2akresienieodpłatnej
obYwatekkiego,
edukacjiprawn€ j i nieodplatnejmediacji.
12' Prowadzeniesprawzwiązanych
z wYtwarzaniem
i 8ospodarowaniem
odpadamiwstarostw.ePowiatowymj przYgotowYwanje
w
tym zakr€ s ie rozIiczeń,spraWozdań
i informacji.
gafu i materiałóweksp|oatacyjnych
13' Prowadzenieroz|iczeńenergiie|ektrycznej,
związanychz bieżącądzlalalnoś€ i ą
stalostwa

8.
9'
10'
11'

Wvmagania nieżbedńe:
popełnione
1. Byćosobąnie karanąfa przestępstwa
umyś|nie.
petną
2. Posiadać
prawnychi korzystanie
zdo|ność
do czynności
z pełniprawpublicznych.
3. PosiadaćobYwat€ | stwopokki€ .
4. cieszyć
sięniep05zIakowaną
opinią'
5. WYkształcenie
wyższema8.ste15kie
na kierUnkuadministracja.
6. MinimUm 3 |etni staż pracy w administracjipub|iczn€ j na stanow.skufwiązanym f zamówieniamipublicznymioraz
pozyskiwaniem
pozabudżetowrych
środkóW
na podstawieUmowyo pracę.
7. zńajomośćprzepisów:
a) Ustawa2 dnia 14 czerwca1960r. Kodekspostępowania
administracyjne8o.
b) Ustawa2 dn.a29 stycznia2004r. Prawożamówieńpub|jcznych.
c) Ustawaz dńia05 cz€ r wca 1998r. o samorfądziepowiatowym'
WvmaPania pożadane:
pisemnychW sposób8Warantujący
umiejętność
form!łoWania
WYpoWiedzi
zrofumienie,umlejętność
stosowaniaodpoWiednich
prfepisówprawa,umiejętność
pracyw zespo|e,umiejętność
lo8icfnegomyś|enia,
umiejętność
se|ekcjiinformacji,umiejętność
pracy,umiejętność
posłUgiwania
dobrejor8anizacji
sięprogramemPRoToN,znajomość
Ustawyz dnia z dn.a05 sierpnia2015r.
poradnictwi€obywate|5kirn
o nieodpłatn€ jpomocyprawnej,nieodpłatnYm
orazedukacjiprawnej.
WvmaFane dokumentv i oświadczeniai
1. List motywacyjnyopanzonyk|a!zu|ą:
zgodęna pnetwononienoich donychosobowychzowartychw ofercieprocy
"Wyrożom
dlo potneb niezbędnychdo reolifocji procesurckrutocji".
2' zyciorys {cv) opatlżony k|a|'z|'|ą|,,wylożomfgodę no pnetwożonie moich donych osobowychzowo|tych w olercle procy dlo
potaeb niezbędnychdo reolizocjiprocesurekrutocji,''
3. Kwestionariusz
osobowydIaosobyubiegającej
sięo zatrudnienie'
4' Dokumenty potwi€ r dzające kwa|ifikacjezawodowe, wymagane do Wykonwvaniaoferowanej pracy oraz dokumenty
potwierdzające
wymagany5tażp.acy.
prawnychorazo ko.zystaniuz pelniprawpub|jcznych.
5' oświadczenie
kandYdatao posiadaniupełnej2do|noścido
czynności
przestępstwości8an€zoskarżenia
6' oświad€ z eniekandydata,że nie byl skazanyprawomocnymwyrokiemsądu za umyś|nie
pubIicznego
przestępstwo
Iubumyś|ne
skarbow€ .
gospodarczej
nie prowadzeniu
Iności
indywjduaInie
IubWspólniez innymiosobami'
7' ośWiadc2enie
o proWadzeniu,
działa
(opie innvch dokumentów i ośw|adczenia:
pracy).
DokumentypotWi€ r dzającepos.adanY
stażpracy(świadectwa

Kolbuszowa,
2020-03-05
Powiatow€ gw
o (o|buszowej
w terminiedo: 16 marca2020 r' w sekretariacie
starostwa
ookumenwna|eżvskładać
w Wydzieleorganizac.yjnym,,'
z dopiskjem,,NABó R NA STANow|sKoPRACY- podinspektor
lnne informaaie:
Wskaźnik
zatrudnlenla
osób njepetnosprawnych
Wstarostwie:conajmniej6%.
ofeńy ot.zymanepo terminien|e będą rozpatryWan€ .oferty odrzuconezostanąkomisyjniezniszc.one'WYnikinaboru
oraz na tab|icY
zostanąumieszczonena stroni€ internetowejBiu|etynuInformacjiPub|icznej(http://bip'powiat.ko|buszowa'p|),
(0'17)22'75'880'
w siedzibieUrzędu.Dodatkoweinformacje:
infolmac"yjnej
j€ s t sterosta|(o|buszowski
w ce|achrekrutacyjnych
r siedzibąpod
AdministlatoremdanYchosobowychprzetwarzanYch
adresem:u|.11Listopada1ą 36.100(o|busfowa.Podstawąprzetwarzania
danYchosobowychwskazanychprf€ z Kodeksprac.ysą
pnepisy prawa pńq: a|t. 22 Kodeksupracy oraz s1 rozporfądf€ n ia MinistraPrac1 i Po|itYkisocja|nejz dnia 28 maja 1996 r'
wsprawie zakresuprowadzeniaprzez pracodawcóWdokumentacjiw sprawachzwiąfanychfe stosunkiempracy oraz sposobu
j€ s t zgoda.
proWadzenia
akt osobowYchpracownika'PodstawąplzetwalzanialnnychdanychdobrowoInieprzekazanych
podejmuje
przekazywan€
W
sposób
zautomatyzowany
Dan€ nie będą
odbiorcomzewnętrznym.
Adm|nistlatolnie
decyzji
profilowania
Pani/Panadanychosobowych.
ani nieprowadzi
Podaniedanychjest niezbędned|a wfięcia udziałuw plocesierekrutacji.oane osobowebędą prż€ t walżan€ przezokres
Pani/Panu:
trzechmiesięcaod 2akończ€ ń iarekrutacji|ubdo momentucofnięc.a28odY.Przysługuje
a) prawodostĘpudo swoichdanych,
b) prawootrzymaniakopiidanycho5obowychpodl€ g ającYchpnetwarfaniu,
(poprawlanla)
c) prawo do sprostowania
swoichdanych,
d) prawodo usuniqciadanych,
przetwarzania,
€ ) prawodo o8raniczenia
danychosobowych,
0 prawodo wniesieniasprzeciwuwobecprzetwar2ania
g} w pr?ypadkachużnania,iż pr.etwa.2anieprzeżAdminist.atoradanychosobowychnaruszaprzepisyRoDo, przYsługuj€
Pani/Panuprawodo wniesieniaskar8ido organuNadżorcre8o
tj' do PrezesaUrfęduochronyoanychosobowych'
Wn|es|€ n |€ żądan|a
usunle€ | a danYchlest równozna.zn€ f rczy8nacją
f udzlałuw proces|erekruta.]inym.
W przypadkuprzetwanania na podstawie ud,ie|onejzgodY, przysłU8uje
Pan|/PEnuprawo do Wycofan|argodY na
przetwarzaniedanychosobowych,a|e cofnięci€ zgodyn.€ wpływana fgodność
które8o dokonanona
z prawemprzetwarzania/
podstawi€ zgodyprzedjej wYcofani€ m .
MożesięPani/Panskontaktować
sięz Inspektorem
ochronyDanychpiszącna adrese.mai|:!9!@!9!!!!!orq!k!:pL'

