
OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Lądek ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze
referenta ds. oświaty w wymiarze 1 etatuI. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy Lądek, ul. Rynek 26, 62-406 LądekII. Termin rozpoczęcia pracy – 1 grudnia 2012 r.III. Niezbędne wymagania związane z wykonywaniem pracy na danym stanowiskuKandydatem może być osoba, która:- posiada obywatelstwo polskie,- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,- cieszy się nieposzlakowaną opinią,- posiada wykształcenie wyższe o kierunku administracja bądź prawo,- posiada praktyczną umiejętność korzystania z oprogramowania komputerowego w zakresie edycji tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i przesyłania danych,- posiada umiejętność skutecznej komunikacji,- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,- zna następujące przepisy prawne: Ustawę o systemie oświaty z 7 września 1991 r.(Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 ze zmianiami), Ustawę Karta Nauczyciela z dnia 26stycznia 1982 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz.674 ze zmianami), Ustawę o samorządziegminnym z 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami).IV. Wymagania dodatkowe:- posiada udokumentowany, co najmniej 2-letni staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej,- zaangażowanie w powierzone obowiązki, samodzielność,- terminowość, dokładność, odpowiedzialność, umiejętność sprawnej organizacji pracy.V. Do zadań na w/w stanowisku należy m. in.:

- przygotowywanie arkuszy organizacyjnych i zmian organizacji placówek oświatowych,- powoływanie komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w zakresie aktu nadaniastopnia awansu zawodowego nauczycieli- współpraca z Kuratorium Oświaty, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Komisją ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz oświaty,- przygotowywanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola,- wnioskowanie o powołanie i odwołanie ze stanowisk dyrektorów placówek oświatowych ,



- nadzór nad przekazywaniem środków finansowych jednostkom oświatowym na realizację zadań,- nadzór nad prawidłową realizacją ustaw „Karta Nauczyciela” i „o systemie oświaty”.VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:- życiorys (Curriculum Vitae)- list motywacyjny,- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,- kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,- oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,- oświadczenie kandydata o niekaralności- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacjizgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)”.VII. Termin składania ofertOferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. oświaty” lub przesłać listem, w terminie do 16 Listopada 2012 r. do godziny 15.00 na adres: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26, 62-406 Lądek.Dodatkowe informacje pod nr tel. 63 276 35 12.Wnioski, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, zakwalifikowanych do dalszego postępowania zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lądek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.gmina-ladek.pl/Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz wBiuletynie Informacji Publicznej
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