Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
ul. Kolejowa 2
05-850 Ożarów Mazowiecki
BURMISTRZ OŻAROWA MAZOWIECKIEGO OGŁASZA OTWARTY
I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Aplikant w Referacie Straży Miejskiej (2 etaty)
(nazwa stanowiska pracy)
1. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie,
2. Ukończone 21 lat,
3. Korzystanie w pełni z praw publicznych,
4. Wykształcenie co najmniej średnie,
5. Nienaganna opinia,
6. Pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
7. Niekaralność sądowa,
8. Uregulowany stosunek do służby wojskowej,
9. Doświadczenie na w/w stanowisku nie jest wymagana (kandydat zostanie skierowany na kurs
podstawowy),
10. Prawo jazdy kat. B,
11. Minimum 2 – letni staż pracy,
12. Od pracownika oczekuje się dyspozycyjności do pracy w systemie zmianowym – całodobowym
2. Wymagania dodatkowe:
1.
2.
3.
4.

Dokładność;
Komunikatywność;
Umiejętność pracy w zespole;
Dobra znajomość terenu gminy.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu
drogowym,
3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy
w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych,
4. Zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia,
5. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez
publicznych,
7. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izb wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania.
4. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,* podpisany odręczne,
2) podpisane odręcznie: CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
3) podpisane odręcznie: list motywacyjny,
4) kopie dokumentów poświadczające wykształcenie oraz kopie posiadanych uprawnień,
5) kopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
6) podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,*
7) podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych,*
8) podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim,*
9) podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez
składającego ofertę, poprzez użycie zwrotu „potwierdzam za zgodność z oryginałem”, miejscowość, data,
czytelny podpis.
Wymagane jest czytelne podpisywanie dokumentów składanych przez kandydata.
5. Warunki pracy: umowa o pracę w wymiarze 1 etatu na czas określony w celu sprawdzenia kompetencji
pracownika z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

6. Inne informacje: w październiku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie lub przesłać pocztą na adres Urzęd
Miejski w Ożarowie Mazowieckim, 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2 - z dopiskiem : Dotyczy naboru
na stanowisko Aplikanta w Referacie Straży Miejskiej, w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. (decyduje data
faktycznego wpływu do Urzędu). Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Gminy Ożarów Mazowiecki
(www.bip.ozarow-mazowiecki.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
*Druki kwestionariusza oraz oświadczenia są do pobrania na stronie /bip.ozarow-mazowiecki.pl/w zakładce
praca.
Ożarów Mazowiecki, dnia 19 listopada 2018 r.

/-/ Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

