Burmistrz Gminy Trzebnica ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Komendanta Straży Miejskiej w Trzebnicy.
1. Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe;
2. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach pozwalających zdobyć doświadczenie w zakresie
niżej wymienionych obowiązków;
3. doskonałe zdolności komunikacyjne;
4. nieposzlakowana opinia;
5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
6. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o Pracownikach Samorządowych z
dnia 21.11.2008 r.;
7. prawo jazdy kat. B;
8. wysoka sprawność fizyczna i psychiczna, umiejętność pracy pod presją stresu;
9. znajomość prawa karnego, administracyjnego, cywilnego;
10. ukończone kursy i szkolenia związane z wykonywaniem pracy strażnika ( kursy związane z
wymaganiami dodatkowymi).

2. Wymagania dodatkowe:


komunikatywność i otwartość w kontaktach międzyludzkich;



umiejętność pracy w zespole;



systematyczność, dokładność, odpowiedzialność;



kreatywność;



znajomość języka obcego;



umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

3. Zakres obowiązków:


Podejmowanie działań, mających na celu zapobieganie wykroczeniom i ich wykrywanie.



Organizowanie i nadzór nad działaniami służbowo – operacyjnymi podległych Strażników Miejskich.



Współpraca i współdziałanie z Policją, Strażą Pożarna i pozostałymi służbami działającymi na terenie
Gminy Trzebnica.



Nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem miejsca popełniania przestępstwa, wykroczenia, awarii do
momentu przybycia odpowiednich służb.



Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Straży.



Prowadzenie dokumentacji rejestrującej wszystkie zdarzenia i interwencje.



Nadzór nad właściwym użytkowaniem środków bezpośredniego przymusu, środków transportu, łączności
i innych urządzeń technicznych.



Organizowanie szkoleń pracowników Straży z zakresie dotyczącym obowiązujących ich przepisów.



Przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg i wniosków.



Wykonywanie innych poleceń służbowych Burmistrza.



Prowadzenie ewidencji wymaganych Ustawą i składanie informacji o danych zawartych w tych
ewidencjach.

4. Warunki pracy:


przewidywane zatrudnienie II kwartał 2010 r. - 1/1 etatu.



Umowa o pracę.



miejsce pracy: teren Gminy Trzebnica.

5. Wymagane dokumenty:


życiorys i list motywacyjny;



kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dodatkowych kwalifikacji;



kopie świadectw pracy;



kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (wzór kwestionariusza na stronie internetowej BIP);



własnoręcznie sporządzone oświadczenie o niekaralności;



własnoręcznie sporządzone oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 i Nr 153, poz. 1271).”

Dokumenty prosimy składać do dnia 01.03 2010 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy bądź
listownie na adres: pl. M. Józefa Piłsudskiego 1, 55 – 100 Trzebnica z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Trzebnicy”.

BURMISTRZ GMINY TRZEBNICA
MAREK

DŁUGOZIMA

Aplikacje złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, zostanie umieszczona na stronie
internetowej www.bip.trzebnica.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

