
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
ogłasza nabór na stanowisko pracy 

Podinspektora w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

I. Do naboru może przystąpić osoba:
1. spełniająca wymagania określone w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 4  oraz ust. 3  ustawy z dnia 22 marca 1990r. 
    o pracownikach  samorządowych (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1593 ze zm.)
2. posiadająca niżej wymienione kwalifikacje:
    1. niezbędne:
        a) wykształcenie wyższe ekonomiczne
        b) umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office (minimum MS Word) oraz 
            programów do obsługi poczty elektronicznej i Internetu
     2. dodatkowe:

    a)  znajomość  przepisów  prawa  z  zakresu  ustawy  o  samorządzie  gminnym  oraz  ustawy 
o finansach publicznych

        b) umiejętność samodzielnej organizacji pracy na stanowisku
        c) umiejętność pracy w zespole
        
II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
     -  prowadzenie obsługi finansowo – księgowej związanej z poborem i rozliczaniem należności 

z tytułu usług komunalnych tj. czynsze mieszkaniowe, woda i ścieki
   -  prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem i kontrolą udzielonych dotacji dla podmiotów 

nienależących do sektora finansów publicznych (stowarzyszeń)

III.  Dla  udokumentowania  spełnienia  wymogów  na  stanowisko,  o  którym  mowa  uczestnik 
naboru  przedkłada:

1. kwestionariusz osobowy i fotografię;
2. referencje
3. życiorys wraz z opisem dotychczasowej drogi zawodowej;
4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz świadectw 

pracy potwierdzających posiadanie stażu pracy;
5. oświadczenie o niekaralności;
6. oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  dla  celów 

rekrutacyjnych.

Z wyłonionym w drodze naboru Podinspektorem zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny. 
Po okresie próbnym, jeżeli ocena pracodawcy będzie pozytywna, umowa zostanie przedłużona.

Lista  kandydatów,  którzy spełnili  wymagania  formalne  i  zakwalifikowali  się  do następnego etapu 
rekrutacji  (rozmowy  kwalifikacyjnej)  umieszczona  będzie  na  stronie  internetowej  Biuletynu 
Informacji Publicznej  bip.radzynchelminski.pl  dnia 07.10.2008r.
Informację powyższą można uzyskać również po nr tel.: (056)6886001, (056)6886010. 
Rozmowa  kwalifikacyjna  z  zakwalifikowanymi  do  następnego  etapu  rekrutacji  kandydatami 
przeprowadzona  zostanie  dnia  13.10.2008r.  o  godz.  11.00  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy 
w Radzyniu Chełmińskim. 
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o prace zobowiązany jest przedłożyć 
zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

Zgłoszenia  należy  składać  w  zamkniętej  kopercie  opatrzonej  napisem  „Nabór  na  stanowisko 
Podinspektora - WODA”  w terminie do dnia  6 października 2008 r. do godz. 9.00 w Urzędzie Miasta 
i  Gminy  w Radzyniu  Chełmińskim pok.  Nr  1.   Za  datę  złożenia  oferty  uważa  się  datę  wpływu 
przesyłki do tut. urzędu.

                                                                                                      Burmistrz
                                                                                                      Miasta i Gminy
                                                                                                      Krzysztof Chodubski

Radzyń Chełmiński, dnia 19 września 2008 r.


