GMJNNY
SPORTU I TURYSTYKI
47-120 Zawadzkie, ul. Opolska 23
tel. 77 4616521, fax 77 4639346
NIP 756-197-35-19

Dyrektor Gminnego Osrodka Sportu i Turystyki w Zawadzkiem
ogtasza otwarty konkurs na wolne stanowisko urz^dnicze samodzielne stanowisko ds. administracyjno-kadrowych
Wymiar pracy - 1 etat

1. Wymagania niezb$dne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzezeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
o pracownikach samorz^dowych
2) petna zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystanie z peini praw
publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umyslne przest^pstwo scigane
z oskarzenia publicznego lub umyslne przest^pstwo gospodarcze
4) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
5) wyksztalcenie - wyzsze,
6) przynajmniej 2 letni staz pracy, w tym co najmniej 1 rok w administracji publicznej,
7) znajomosc przepisow z zakresu prawa pracy, ustawy o pracownikach
samorzqdowych, ustawy o prawo zamowien publicznych,
8) Brak przeciwwskazah zdrowotnych do zajmowania stanowiska.
2. Wymagania dodatkowe:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Mile widziane doswiadczenie na stanowisku kadrowym
umiej^tnosc podejmowania decyzji i koordynowania dzialah,
umiej^tnosc pracy w zespole,
sprawnosc organizacyjna, kreatywnosc, dyspozycyjnosc,
komunikatywnosc, sumiennosc,
poczucie odpowiedzialnosci za efekty i skutki wykonywanej pracy,
umiej^tnosc redagowania pism,
znajomosc obslugi komputera i urzqdzeh biurowych.

3. Do zakresu wykonywanych zadah na stanowisku b$dzie m.in. nalezec:
1) sporz^dzanie dokumentow z zakresu prawa pracy i spraw pracowniczych,
2) prowadzenie akt osobowych i wszelkiej dokumentacji z tego wynikaj^cej
dla pracownikowjednostki,
3) organizowanie okresowych przeglqdow kadrowych oraz ocen kwalifikacyjnych
pracownikow,
4) prowadzenie spraw zwi^zanych z realizacjq zadah i celow Zakladowego
Funduszu Swiadczeh Socjalnych,
5) ewidencjonowanie, rozliczanie i kontrolowanie czasu pracy pracownikow,
6) prowadzenie rejestru kart czasu pracy, zwolnieh lekarskich, urlopow
wypoczynkowych i okolicznosciowych pracownikow,
7) prowadzenie spraw zwiqzanych z dyscyplin^ pracy,
8) zalatwianie spraw emerytalno-rentowych pracownikow,
9) prowadzenie spraw zwi^zanych z organizacj^ i obstug^ biurowo-administracyjn^,
10)obstuga sekretariatu,
11)odbior i ekspedycja korespondencji,
12)kierowanie pracownikow na szkolenia z zakresu bhp oraz na badania
profilaktyczne i czuwanie nad ich aktualizacj^,

13)przygotowywanie dokumentacji niezb^dnej do sporz^dzania obowiqzkowej
sprawozdawczosci pracowniczej oraz informacji z zakresu zatrudnienia,
14)nadz6r nad archiwizacj^ dokumentacji jednostki,
15)wykonywanie innych czynnosci zleconych przez Dyrektora.
4. Zgodnie z Ustawq z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o sluzbie cywilnej
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1183) podaje si§ informacj§:
1) o warunkach pracy na samodzielnym stanowisku ds. administracyjno-kadrowych
Gminnego Osrodka Sportu i Turystyki w Zawadzkiem - praca w budynku
Gminnego Osrodka Sportu i Turystyki, parter, w wymiarze czasu pracy - 1 etat, z
przewagq wysilku umystowego, praca w zespole w pomieszczeniu biurowym,
2) w miesi^cu poprzedzaj^cym dat§ upublicznienia ogtoszenia o naborze wskaznik
zatrudnienia osob niepetnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisow o
rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu osob niepetnosprawnych
nie wynosit 6%,
3) pierwszehstwo w zatrudnieniu na stanowiskach urz^dniczych, z wyt^czeniem
kierowniczych stanowisk urz^dniczych przystuguje osobie niepeinosprawnej, o ile
znajdzie si§ w gronie nie wi§cej niz pi§ciu najlepszych wytonionych przez komisj§,
4) kandydat, ktory zamierza skorzystac z wyzej wymienionego uprawnienia, jest
obowi^zany do ztozenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzaj^cego
niepetnosprawnosc,
5) kandydat, ktory zamierza skorzystac z wyzej wymienionego uprawnienia a ztozyt
juz dokumenty, jest obowi^zany do uzupetnienia brakujqcej kopii dokumentu
potwierdzajqcego niepetnosprawnosc.
5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) zyciorys - Curriculum Vitae,
3) potwierdzone przez kandydata za zgodnosc z oryginatem kserokopie swiadectw
pracy, zaswiadczenia potwierdzajqce odbyte staze lub zaswiadczenie
potwierdzaj^ce obecne zatrudnienie,
4) potwierdzone przez kandydata za zgodnosc z oryginatem kserokopie dyplomow
potwierdzaj^cych wyksztatcenie,
5) potwierdzone przez kandydata za zgodnosc z oryginatem kserokopie
zaswiadczeh o ukohczonych kursach, szkoleniach, referencje,
6) kwestionariusz osobowy kandydata ubiegaj^cego si§ o zatrudnienie, wedlug
wzoru dost^pnego na stronie www.bip.zawadzkie.pl lub mozliwego do pobrania
na stanowisku ds. administracyjno-kadrowym Gminnego Osrodka Sportu i
Turystyki,
7) oswiadczenie o posiadaniu pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz
korzystaniu z petni praw publicznych,
8) oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy, dla potrzeb niezb^dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych o tresci:
,,Wyrazam zgod§ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezb^dnych do realizacji procesu rekrutacji (Dz. U. Z 2014 r.,
poz. 1182) oraz ustawq z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorzcjdowych (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1202 ze zm.)",

9) oswiadczenie kandydata, ze nie byl skazany prawomocnym wyrokiem s^du za
umyslne przest^pstwo scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne
przest§pstwo gospodarcze,
10)oswiadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalajqcym na zatrudnienie
i wykonywanie powierzonych czynnosci.
Termin i miejsce sktadania dokumentow:
Wymagane dokumenty nalezy sktadac w zamkni^tej kopercie w siedzibie Gminnego
Osrodka Sportu i Turystyki, 47-120 Zawadzkie, ul. Opolska 23, lub przestac pocztq z
dopiskiem na kopercie ,,Konkurs na stanowisko ds. administracyjno-kadrowych" w
terminie do 30 czerwca 2015 r.
Aplikacje, ktore b§dq niekompletne, wpfyn^ po terminie lub wpfyn^ w inny sposob niz
okreslono powyzej nie b^d^ rozpatrywane. Wszystkie dokumenty powinny bye
wtasnor$cznie
podpisane.
Niepodpisanie
dokumentu
spowoduje
niezakwalifikowanie aplikacji do post^powania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje
mozna uzyskac telefonicznie pod nr tel. 77 46 16 521.
Otwarcie ofert nastqpi przez komisj^ konkursow^ powolan^ przez Dyrektora
Gminnego Osrodka Sportu i Turystyki w Zawadzkiem. Kandydaci, ktorych oferty
spelni^ wymagania formalne i zostanq ztozone w wyznaczonym terminie, b§d^
zaproszeni na rozmow§ kwalifikacyjn^ oraz zostanq telefonicznie powiadomieni o
terminie rozmowy. Informacja o wynikach konkursu b^dzie umieszczona na stronie
internetowej Gminy Zawadzkie w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Zal^cznik nr 1 do ogtoszenia o naborze
na stanowisko ds. administracyjno-kadrowych
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