
 OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownika USC w Lądku

Wójt Gminy Lądek ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego w Lądku

I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Stanu Cywilnego w Lądku ul. Rynek 26, 
62-406 Lądek.

II. Niezbędne wymagania związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku.

Kandydatem może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,
2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 

publicznych,
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
4. cieszy się nieposzlakowana opinią,
5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6. ukończyła studia prawnicze lub administracyjne i uzyskał tytuł magistra lub ukończył 

podyplomowe studia administracyjne,
7. posiada łącznie co najmniej 5 lat stażu pracy :
- na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w biurach jednostek samorządu 
terytorialnego, 
- w służbie cywilnej,
- w urzędach państwowych z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi ,
- w służbie zagranicznej z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

III. Dodatkowe wymagania:

1. umiejętność obsługi komputera,
2. znajomość przepisów ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ochronie 
danych osobowych, ochronie tajemnicy niejawnej, o zmianie imienia i nazwiska, o 
ewidencji ludności, znajomość  kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 
kodeksu postępowania administracyjnego,
3. kreatywność i komunikatywność.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Kierownika USC:

1. właściwe i terminowe realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 września 
1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z 
późn. zm.) ,

2. Kierowanie całokształtem pracy USC, zapewnienie prawidłowego i terminowego 
wykonywania zadań,

3. przestrzeganie postanowień regulaminów i prawidłowe wykonywanie czynności 
kancelaryjnych,

4. współdziałanie z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi 
i pozarządowymi,



5. prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości załatwianych spraw.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.curriculum vitae,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy 
na proponowanym stanowisku,
6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o 
korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego 
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 
celów rekrutacji do celów BIP w Lądku.

VI. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na wolne stanowisko 
urzędnicze – Kierownik USC” lub przesłać listem,  w terminie do 11 lipca 2011 r. do 
godziny 15.00.
Na adres: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26, 62-406 Lądek, tel. 63 276 35 12.

Ulega wydłużenie terminu składania ofert do dnia 22 sierpnia 2011 roku 
do godziny 15.30.


