


                      WÓJT GMINY KRZYŻANÓW 


              OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

                    KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO 


Wymiar etatu: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 

1. Wymagania niezbędne:
     1) ma obywatelstwo polskie, pełne zdolności do czynności prawnych 
          i korzysta z pełni praw publicznych, 
      2) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
      3) cieszy się nieposzlakowaną opinią, 
      4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym 
           stanowisku, 
       5) ukończyła:
            a) studia prawnicze lub administracyjne i uzyskała tytuł magistra lub 
            b) podyplomowe studia administracyjne
        6) posiada łącznie co najmniej pięcioletni staż pracy:
             a) na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub biurach jednostek 
                 samorządu terytorialnego lub 
             b) w służbie cywilnej, lub 
             c) w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych 
                  i obsługi, lub
             d) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi. 
          
2. Wymagania dodatkowe :
    1)  zatrudnienie w administracji samorządowej,
    2) dyspozycyjność, 
    3) samodzielność w pracy oraz inicjatywa i zaangażowanie, pogłębianie 
        wiedzy zawodowej, 
    4) biegła znajomość obsługi komputera, pakiety biurowe, 
    5) znajomość przepisów o aktach stanu cywilnego, kodeksu postępowania      
         administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 
    6) łatwość nawiązywania kontaktów oraz umiejętność pracy w zespole. 

3. Zakres podstawowych obowiązków: 
    1) Realizacja zadań wynikających  z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, 
     kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przepisów szczególnych, a zwłaszcza:
     a) załatwianie spraw związanych z zawarciem małżeństwa,
     b) prowadzenie spraw związanych z rejestracją urodzeń i zgonów, 
     c) prowadzenie archiwum i ksiąg stanu cywilnego, 
     d) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, 
     e) zapewnienie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego obywateli oraz 
         podejmowanie działań na rzecz upowszechniania świeckich form obrzędowości,
     f) wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o Prawo o aktach stanu 
        cywilnego oraz Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, 
     g) współpraca z innymi USC, ewidencją ludności, komórkami dowodów 
          osobistych oraz instytucjami z zakresie rejestracji stanu cywilnego. 
2. Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość. 
3. Prowadzenie kancelarii tajnej. 

4. Wymagane dokumenty: 
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny, 
c) dokumenty poświadczające wykształcenie 
d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 
     referencje, 
e) kwestionariusz osobowy zgodny z załącznikiem nr 1 
f) kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy, 
f) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań  do zajmowania danego stanowiska, 
g) zaświadczenie o niekaralności, 
h) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

          Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy 
Krzyżanów pok. nr 1 ( sekretariat ) z dopiskiem: “ Dotyczy naboru na stanowisko 
-  kierownika Urzędu Stanu Cywilnego“  w terminie do dnia  17  grudnia 2008 r. 


            Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą  rozpatrywane.
             Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 
BIP ( www. ugkrzyzanow.bip.org.pl. ) 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 

             Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys ( CV), 
kwestionariusz osobowy 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 1997 roku o ochronie danych osobowych  ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) oraz ustawą  z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych 
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z poźn. zm. ) 














                  K W E S T I O N A R I U S Z    O S O B O W Y 
                                            DLA OSOBY 
                        UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

1.  Imię (imiona ) i nazwisko : .................................................................
2.  Imiona rodziców : ..............................................................................
3.  Data urodzenia : ..................................................................................
4.  Obywatelstwo  :  .................................................................................
5.  Miejsce zamieszkania: ........................................................................
     .............................................................................................................
                                                         ( dokładny adres ) 
     Adres do korespondencji: .....................................................................
6. Wykształcenie:.......................................................................................
                                                   ( nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

        ................................................................................................................................
                                            ( zawód, specjalność , tytuł zawodowy - naukowy) 
                                                                             
7.  Wykształcenie uzupełniające ....................................................................................
     ...................................................................................................................................
        ( kurs, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania) 
8 . Przebieg dotychczasowego zatrudnienia :
      ...................................................................................................................................
      ...................................................................................................................................
      ...................................................................................................................................
      ...................................................................................................................................
      ...................................................................................................................................
      ...................................................................................................................................
      ( wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania
      ( np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera ) 
        
        ................................................................................................................................

10. Oświadczam, że pozostaję\ nie pozostaję w rejestrze bezrobotnych 
      i poszukujących pracy. ............................................................................................

11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1- 4  są zgodne
       z dowodem osobistym ...........................................................................................
       .................................................................................................................................
     

Krzyżanów, dn. .......................                     ...............................................................
( miejscowość i data )                                ( podpis osoby składającej kwestionariusz)




    
                                                                                 

