Burmistrz Gminy Trzebnica
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Podinspektor ds. Nadzoru Właścicielskiego i Jednostek Gminnych
Wymagania niezbędne:
– wykształcenie wyższe magisterskie: prawnicze lub ekonomiczne,
– znajomość i umiejętność kreatywnego zastosowania regulacji prawnych z zakresu:
Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych,
– znajomość zagadnień z zakresu analizy ekonomiczno – finansowej,
– umiejętność analizy złożonych procesów, dokonywania ich oceny, wypracowywania
i prezentacji własnego stanowiska,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
– obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach
samorządowych z dnia 21. 11. 2008 r.,
– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
– nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
– mile widziany co najmniej roczny staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
– dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego,
– praktyczna wiedza z zakresu przekształceń jednostek organizacyjnych i osób prawnych,
– zdolności negocjacyjne, umiejętność analitycznego myślenia,
– umiejętność zarządzania pracą zespołu,
– zorientowanie na efekty pracy, zdolność rozwiązywania problemów, dokładność,
staranność w wykonywaniu zadań, umiejętność pracy pod presją czasu,
Zakres działań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje m.in.:
Sprawy prawne
– prowadzenie ewidencji spółek i jednostek gminnych,
– przygotowywanie projektów dokumentów, w tym uchwał, opinii, informacji na zgromadzenie
wspólników lub walne zgromadzenie,
– opiniowanie pod względem formalnym projektów uchwał zgromadzeń wspólników
przedłożonych przez zarządy spółek i jednostek gminnych,
– przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń organów gminy związanych z działalnością
działalnością spółek,
– opracowywanie i opiniowanie statutów, umów spółek i jednostek gminnych,
– przygotowywanie procedury związanej ze zmianą kapitału zakładowego spółek.
Sprawy ekonomiczne
– przeprowadzanie analizy ekonomiczno – finansowej,
– opiniowanie planów finansowych i biznesowych spółek,
– opiniowanie planów i projektów umów spółek, których wynikiem jest zaciągnięcie
zobowiązań przez spółki.
Sprawy organizacyjne i rozwój spółek
– koordynacja programów inwestycyjnych Miasta, spółek i jednostek gminnych,
– ocena jakości usług świadczonych przez spółki i jednostki gminne,
– ocena polityki cen za produkty i usługi spółek i jednostek gminnych,
– monitorowanie zarządzenia personelem w spółkach i jednostkach gminnych.

Oferujemy:
− zatrudnianie w pełnym wymiarze godzin,
− stabilną pracę.
Oferty składane przez Kandydatów powinny zawierać:
− życiorys i list motywacyjny,
− kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte kwalifikacje,
− kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza na stronie internetowej BIP),
− oświadczenie Kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz
korzystaniu w pełni z praw publicznych,
− oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
− oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.).”
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 14 listopada 2011 r. do godz. 15.30
listownie lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. M. J. Piłsudskiego 1,
55-100 Trzebnica, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na Stanowisko Podinspektora
ds. Nadzoru Właścicielskiego i Jednostek Gminnych".
Aplikacje, które wpłyną do tut. Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Informacje
o wynikach naboru, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną zamieszczone na
stronie internetowej http://www.bip.trzebnica.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w
Trzebnicy.
O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego Kandydaci zostaną poinformowani
telefonicznie.

