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oGŁosZEI\{IE ONABORZE
NA Wo LI{E szA^ro WIsKo URZĘDNICZE

W jt Gminy Branietao ogłasza otwarty ikonkurencajna nąb r ną
wolne stanowisko urzędnicze u (Irzędzie Gminy Brąnietlso, uI. Moniuszki 5, 14-5oo
Brąniewo.
Stalnotloźsko pracy
Rer ownik Wy działu Go sp o darki Komunalnej .
2. Niezb ędne u'alnąg olnźą o d ko;ndg dąt ą
a) obyta atekno o polskie ;
b) pełna zdolnośćdo czynnościpratunych;
dbrak skaząnia za przestępstwo umyśIne lub przestęplsttuo skąrbouse
umyśIne;
d) co najmniej czteroletni stażpracy;
e) wykształcenie usy ższe budowlane ;
fl znĘomośćprzepis w pratanych regulujqcych ustr j i kompetencje
s amo,r zqdu g minne g o, p o stęp ow anie ądministr acyj ne, z am tuienia publiczne
oraz zag ospodarotu anie przestrzenne ;
g ) umiej ętno ść ob sług i komput er a _ p akietg biur ota e, sy st em informacj i
prawnej LEX.
3. D o datkout e utArnag ania o d ko:ndg do'ta
a) uprawnienią budowląne do kierowąnia robotąmi budoulanymi;
4. Z cldąnia ugkongw Cfile tta stantoroislcu.'
a) nądzorowanie prac leżqcych w zakresie działalnościWydziału
Go sp o darki Komunalnej,
b) planouanie , przygotowąnie i realizacja ząda intuesĘcyjnych Gminy
7.

Branieuo,
c) prowadzenie sprata z ząkresu decyzji o wąrunkach zabudowy i
z ag o sp o dąr ota ąnia ter enu,
d) oprącowawanie projekt w budżetu ta częścidoĘczqcej zakresu dziąłąnią
Wydziału i bieżqcy nądz r nąd reąlizacj q uchwały budżetouej ta tej części.

5.

6.

Wgtnagane dokutnenĘ:

ą) IistmoĘusacgjny;
b) CV z informacjami o uykszto'łceniu i opisem doĘchczasolDego przebiegu
prąca zawodousej;
c) zo.świadczenie o niekąrąInościz Krajowego Rejestru Karnego;
d) ośuiadczenieo pełnej zdolności do czynności praunych i korzystaniu z
p ełni pr atu publiczny ch ;
e) kopie świądectuspra'ca lub ząświadczenią o ąktuąInym zatrudnieniu z
doĘ chczasowy ch miej sc pracy ;
fl kopie dohlment w potwierdzajqcychwykształcenie i dodątkowe
ktaalifikacje.

Miejsce i tertnin złożenźadokument ux

ofertę i wszystkie uamagclne dokumenĘ należy złożyćosobiście lub przesłać
na adres Urzędu Gminy Brąnieuso,uI. Moniuszki 5' L4-500 Braniewo,w
zamkniętej kopercie z dopiskiem: ''Nąb r ną KierownikąWydziału
Gospodarki Komunalnej" do dnią z5lźstopad'g. zoll r. ( decgduje d'ąta
faktgcznego upłyuu do urzędu).
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7. Dod'ątkoue inforrno.ej

e

:

Kandy daci sp ełniĘqca wa mo g i formalne zo st anq p oinformou ani
telefonicmie bqdź pisemnie o dalszej procedurze postępotuania

kwalifikacyjnego.

Informacja o uyniku nąboru będzie umieszczoną na' stronie
internet otls ej BiuleĘ nu Informacj i Publicznej .

Wymagane dokumenĘ aplikacyjne:

/rst moĘwacyjny, CV/

z

uuszględnieniem dokładnego przebiegukariery zanaodowej/ pouinny być opatrzone
klauzulq " Wyraż.ąm zgodę na przetwarzanie moich danych osobouych zawarĘch
w ofercie prąca dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
ustawq z dnią zg sierpnia lggv. o ochronie danych osobotuych/Dz.U. Z 2oo2r. nr
1o7, poz.g26 z p ź.zm./ oraz ustawq z dnia zl listopadą zoo9r. o prącownikąch
samor zqdotuy ch/ D z.U. nr 4 3,p oz. t 45 B / .

Brąnieuo 14.77.2071r.

Sporządził: Sekretaru Gminy

- Jakub

Bornus.

