Burmistrz Gminy Trzebnica
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy
pl. M. J. Piłsudskiego 1
55 – 100 Trzebnica

STRAŻNIK MIEJSKI – APLIKANT
(2 etaty)
1. Kandydatem może być osoba, która spełnia poniższe wymagania niezbędne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

posiada obywatelstwo polskie;
ma ukończone 21 lat;
korzysta z pełni praw publicznych;
posiada co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe;
cieszy się nienaganną opinią;
posiada dobry stan zdrowia oraz sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, pozwalający
na zatrudnienie na stanowisku strażnika miejskiego;
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie
popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej (jeżeli podlega kwalifikacji wojskowej);
posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2. Dodatkowym atutem będzie posiadanie przez kandydata:

•

•

•
•
•

•
•

ukończonego, pozytywnie zdanym egzaminem, szkolenia podstawowego dla strażników gminnych
według programu zawartego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1511 ze zm.);
czynnego prawa jazdy kat. B;
zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi;
znajomości języka obcego;
licencji pracownika ochrony lub doświadczenia zawodowego w służbach mundurowych;
doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji zadań związanych z przestrzeganiem porządku
i bezpieczeństwa publicznego, ochroną środowiska, resocjalizacją nieletnich;
biegłej znajomości obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych (drukarka, skaner) oraz programów
komputerowych (pakiet Microsoft Office),

3. Zakres obowiązków przewidzianych dla stanowiska:
Do obowiązków służbowych strażnika miejskiego należeć będzie ochrona porządku publicznego na terenie
miasta i gminy Trzebnica poprzez realizację zadań i uprawnień szczegółowo określonych w art. 11 i 12
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. Z 2018 r., poz. 928 ze zm.).
4. Informacja o warunkach pracy:
•
•
•
•

miejsce wykonywania pracy: Urząd Miejski w Trzebnicy, pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55- 100 Trzebnica;
praca patrolowa w terenie, w zmiennych warunkach atmosferycznych;
zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu;
praca zmianowa w ramach podstawowego systemu czasu pracy, w którym norma dobowa czasu
pracy wynosi 8 godzin, norma tygodniowa wynosi 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu
pracy (w tym praca w niedziele i święta);
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.

5. Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
•

wypełniony i opatrzony własnoręcznym podpisem Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie na stanowisku Strażnik Miejski – Aplikant, wraz z wypełnionym i opatrzonym

•
•

własnoręcznym podpisem Oświadczeniem, złożonym zgodnie z art. 24 pkt 3, 7 i 8 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o stażach gminnych(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 928 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260
ze zm.) - do pobrania na stronie internetowej BIP Gminy Trzebnica;
odręcznie podpisaną Klauzulę informacyjną dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na wolnym
stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym - do pobrania na stronie
internetowej BIP Gminy Trzebnica;
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, zdobyte kwalifikacje zawodowe oraz
innych dokumentów jednoznacznie potwierdzających spełnienie wymagań zawartych w ogłoszeniu
o naborze.

6. Informacja dotycząca zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2019 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 wolne stanowisko urzędnicze: Strażnik Miejski –
Aplikant”.
Aplikacje, które wpłyną do tut. Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Niezłożenie kompletu dokumentów jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych.
Dokumenty takie, jak: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku
Strażnik Miejski – Aplikant wraz z Oświadczeniem oraz Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie na wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, należy
opatrzyć własnoręcznym podpisem, w przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.
Aplikacje niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
8. Tryb postępowania kwalifikacyjnego:
•
•

postępowanie przeprowadzi Komisja powołana przez Burmistrza Gminy Trzebnica;
w ramach postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne
z kandydatami, z uwzględnieniem znajomości problematyki działań straży gminnych.

Kandydaci, którzy złożą oferty w określonym terminie zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą
e-mailową o terminie i miejscu dalszego etapu naboru (Druk dobrowolnie podanych danych kontaktowych
osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. M. J. Piłsudskiego 1 , 55-100
Trzebnica do pobrania na stronie internetowej BIP Gminy Trzebnica).
Kandydaci, którzy uzyskają pozytywną opinię po rozmowie kwalifikacyjnej zostaną skierowani na badania
lekarskie i psychologiczne.
Strażnika zatrudnia się po raz pierwszy na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach którego
odbywa szkolenie podstawowe (trwające ok. 6 tygodni, poza miejscem zatrudnienia).
Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.trzebnica.pl/ oraz
na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

