
OGŁOSZENIE O NABORZE 
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów 
na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Informacje ogólne dotyczące ogłoszenia: 

1. praca w pełnym wymiarze czasu,
2. data opublikowania ogłoszenia: 26-04-2018r.
3. termin składania ofert upływa w dniu: 08-05-2018r.

Niezbędne wymagania od kandydatów:

1. obywatelstwo polskie,

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

3. korzystanie z pełni praw publicznych,

4. nieskazanie prawomocne za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,

5. posiadanie nieposzlakowanej opinii,

6. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,

7. posiadanie wykształcenia wyższego,

8.  znajomość  następujących  przepisów:  ustawy  prawo  zamówień  publicznych,  ustawy  o  samorządzie
gminnym, o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego,

9.  obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych, tj. MS Office, Open Office,Libre Office, środowiska
Windows,

10. gotowość podjęcia pracy od maja 2018r.

Wymagania dodatkowe:

1. komunikatywność,

2. samodzielność,

3. odpowiedzialność, rzetelność,

4. zdolność szybkiego podejmowania decyzji,

5. preferowane wykształcenie o specjalności administracja, prawo, ekonomia,

6. mile widziany co najmniej trzyletni staż pracy w administracji samorządowej

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień

publicznych,
2. przygotowywanie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi projektów SIWZ,
3.uczestnictwo w pracach komisji przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego,
4. prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
5.  sporządzanie  planu  zamówień  publicznych  oraz  rocznych  sprawozdań  z  udzielonych  zamówień

publicznych,
6. przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie powołania komisji przetargowych,
7. wykonywanie innych poleceń służbowych przełożonego,m.in. obsługa sekretariatu.



Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę 

upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. CV,

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku,

5. kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych oraz posiadanie dodatkowych

kwalifikacji i umiejętności (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych 

osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach 

samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 902).

Miejsce składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą w terminie do dnia 

08 maja 2018 r. (decyduje data wpływu aplikacji do Urzędu Gminy) na adres:

Urząd Gminy w Lubinie ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin                                                     

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor 

w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich”.

Wójt

/-/ Tadeusz Kielan

Uwaga:

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja 
o  wyniku  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  Internetowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej
(www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie).

http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/

