
           Załącznik nr 3 
  do regulaminu  

 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR ………/…………  

na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych  
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) 

 
WÓJT GMINY MICHAŁÓW  

 
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ……………………….  

Zatrudnienie na podstawie:………………………. 
Liczba lub wymiar etatu: …………………… 

 
I.  Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania związane 

z zatrudnieniem na danym stanowisku: 
1) niezbędne: 
a) wykształcenie …………………………………. 
b) staŜ pracy ……………………………………... 
c) nie karanie za przestępstwo popełnione umyślnie, 
d) nieposzlakowana opinia, 
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyŜej wymienionym stanowisku, 
f) inne wymogi wynikające z rozporządzenia lub wskazane przez Wójta. 
2) dodatkowe: 
a) …………………………………. 
b) ………………………………… 
 

II.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór: 
 

1) ………………………………. 
2) ……………………………… 
3) ……………………………… 
4) …………………………….. 

 
III. Wymagane dokumenty: 

1) Ŝyciorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, 
2) kwestionariusz osobowy, 
3) list motywacyjny, 
4) kserokopia dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje   

i umiejętności (oryginały dokumentów do wglądu), 
5) kserokopie świadectw pracy, 
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach , szkoleniach, 
7)   zaświadczenie o niekaralności, 
8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego  
      stanowiska, 
9) inne……………………….., 

 
Wymagane dokumenty aplikacyjne moŜna składać w terminie do dnia ………… roku do 
godz. ………  
- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowie,  
- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Michałowie, 28-411 Michałów 115 



z dopiskiem „ Konkurs  na stanowisko…………………………………………………”. 
 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  po wyŜej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być 
opatrzone klauzulą: „WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 
z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.        
z 2001 r. Nr 142, poz.1593 ze zm.)”. 
 
Uwaga: 
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru 
będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Michałowie w Biuletynie 
Informacji Publicznej (www.michalow.pl) oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy              
w Michałowie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 


