
OGŁOSZENIE O NABORZE 
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

Wójt Gminy Smyków 
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór 

na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie, 26-212 Smyków 

1.Stanowisko — referent ds. dowodów osobistych ( % etatu) w wieloosobowym stanowisku spraw 
obywatelskich i referent ds. pozyskiwania funduszy ( „A etatu) w wieloosobowym 
stanowisku ds. pozyskiwania funduszy, zamówień publicznych i informatyzacji 

2. Warunki pracy: 
a) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. 

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.0 z 2014r., poz. 1786) 
oraz Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Smyków. 

3. Wymagania niezbędne: 
a) wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane prawnicze lub administracyjne), 
b) umiejętność obsługi komputera — pakiet Microsoft Office, Word, Excel, obsługa poczty 

elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów intemetowych, 
c) znajomość zagadnień z zakresu tworzenia projektów, przygotowywania wniosku 

o dofmansowanie projektu i zarządzania projektami, zamówień publicznych, 
d) praktyczna znajomość ustawy o samorządzie gminnym, o zamówieniach publicznych, 

o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o dowodach osobistych, 
o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego, instrukcji 
kancelaryjnej, 

e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
f) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwa skarbowe, 
g) nieposzlakowana opinia, 
h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, 

4. Wymagania dodatkowe: 
a) umiejętność pracy w zespole, 
b) zdolności organizacyjne i umiejętność zarządzania, 
c) komunikatywność, samodzielność, kreatywność, rzetelność, dokładność, sumienność, 

terminowość, dyskrecja, odpowiedzialność, 
d) umiejętność pracy pod presją czasu, wysoka kultura osobista, umiejętności negocjacyjne, 
e) wskazana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, 
f) dyspozycyjność, 
g) prawo jazdy kat. B. 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1) Wprowadzanie danych osobowych do systemu wydawania dowodów osobistych. 
2) Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego. 
3) Realizowanie bieżącej korespondencji dotyczącej dowodów osobistych. 
4) Wydawanie nowych dowodów osobistych. 
5) Prowadzenie archiwum kopert wydanych dowodów osobistych. 
6) Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych i o utracie dowodu osobistego. 
7) Monitoring dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych 

środków pozabudżetowych możliwych do pozyskania na finansowanie działań gminy. 
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8) Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych, projektów o uzyskanie środków z funduszy 
UE i innych źródeł pozabudżetowych. 

9) Inicjowanie udziału Gminy Smyków w otwartych konkursach i programach w celu 
ubiegania się o fundusze zewnętrzne. 

10) Współpraca z pozostałymi stanowiskami pracy Urzędu i gminnymi jednostkami 
organizacyjnymi w celu przygotowania i realizowania wniosku. 

11) Współpraca z innymi samorządami w zakresie pozyskiwania środków pomocowych. 
12) Prowadzenie palnej dokumentacji dotyczącej pozyskanych środków od momentu 

złożenia wniosku do rozliczenia zadania. 
13) Współpraca z LGD w zakresie pozyskiwania środków na rozwój infrastruktury 

turystycznej, sportowej, rekreacyjnej i kulturowej. 
14) Pomoc w uzyskiwaniu informacji dla mieszkańców gminy w zakresie możliwości 

pozyskania środków finansowych z funduszy unijnych. 
15) Prowadzenie informatora adresowego ułatwiającego zainteresowanym osobom 

bezpośredni kontakt z instytucjami europejskimi oraz informatora z zakresu możliwości 
skorzystania z funduszy pomocowych. 

16) Utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą/ instytucją wdrażającą. 
17) Monitoring i kontrola projektów 

6. Wymagane dokumenty: 
a) list motywacyjny, 
b) życiorys (CV), 
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
d) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe 

(poświadczone za zgodność), 
e) kserokopie świadectw pracy (poświadczone za zgodność), 
f) inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych umiejętnościach, 
g) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowanego stanowiska, 
h) podpisane oświadczenie o posiadaniu palnej zdolności do czynności prawnych oraz 

korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione 
umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, 

i) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w ofercie niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.z 2014r. 
poz. 1182 ze zni.). 

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedłożenia wyginalu aktualnego 
„Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego. 

7. Inne informacje  
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %. 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: 
- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy (pokój 1), lub 
- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Smykowie, 26-212 Smyków 91 

( liczy się data wpływu do Urzędu). 
Oferty należy składać wyłącznie w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, 
z dopiskiem: „Oferta na wolne stanowisko urzędnicze — referent ds. dowodów osobistych 
( % etatu) w wieloosobowym stanowisku spraw obywatelskich i referent ds. pozyskiwania 
funduszy ( „A etatu) w wieloosobowym stanowisku ds. pozyskiwania funduszy, zamówień 
publicznych i informatyzacji" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2015 roku 
do godz.1530 . 



Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Smykowie. 

Kandydatów zawiadamia się telefonicznie o terminie i miejscu drugiego etapu. 

Informację o wynikach naboru wraz z uzasadnieniem upowszechnia się najpóźniej w terminie 14 dni 
od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia postępowania konkursowego, w 
przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata. 

Smyków, 2015 — 08 — 13 
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