
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Michałów 

Nr  40/2007 z dnia 8 listopada  2007 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2007

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 samodzielne stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej Urzędu

Zatrudnienie na podstawie: umowy o pracę 
Liczba lub wymiar etatu: 1

I. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie  musi spełniać następujące wymagania 
związane z zatrudnieniem na danym stanowisku:

1) niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie co najmniej średnie techniczne o specjalności informatyka,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) nie karanie za przestępstwo popełnione umyślnie,
e) nieposzlakowana opinia,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
g) biegła znajomość obsługi komputera.
2) dodatkowe:
a) znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji
    samorządowej,
b) znajomość zagadnień z zakresu obsługi informatycznej Urzędu Gminy,
c) znajomość prawa w zakresie zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, 
    ochronie informacji niejawnych,

      d) samodzielność, zaangażowanie,
e) odpowiedzialność, obowiązkowość i dobra organizacja pracy,
f) kreatywność i komunikatywność,

      g) umiejętność pracy w zespole.

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

1. Administrowanie bazami danych w Urzędzie zgodnie z ustawą o ochronie danych 
    osobowych oraz zarządzanie systemem informatycznym służącym do przetwarzania 
    danych osobowych,
2. Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej, poczty internetowej i prowadzenie strony
    internetowej Gminy Michałów,
3. Współdziałanie z innymi stanowiskami w zakresie oprogramowania komputerowego,
4. Współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie komputeryzacji,
5. Zapewnienie sprawności sprzętu informatycznego Urzędu,
6. Opracowywanie komputerowych analiz, sprawozdań, materiałów promocyjnych,
    biuletynów i wydawnictw na temat gminy,



7. Opracowywanie wniosków na pozyskiwanie środków unijnych oraz wniosków o kredyty
    i dotacje dotyczących zadań objętych zakresem czynności,
8. Przygotowywanie merytoryczne dokumentacji dla potrzeb przetargowych z zakresu 
    działania stanowiska,
9. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów 
    fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,
10.Administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi
    oraz nieruchomościami budynkowymi; naliczanie wysokości czynszów i opłat za lokale
    i nieruchomości budynkowe, egzekucja w sprawach lokalowych i usuwanie skutków
    samowoli lokalowej”.

III. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV).
2) kwestionariusz osobowy (druk w załączeniu),
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,
   oświadczenie o niekaralności,
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do określonego
      stanowiska,
8) oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni 

praw publicznych,
9) oświadczenie  kandydata  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych 

niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w terminie  do dnia  28 listopada 2007 
roku w godzinach urzędowania:
- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Michałowie, pok. Nr 1,
- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Michałowie, 28-411 Michałów 115.
Zgłoszenie  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  z  adnotacją  „  Konkurs   na  wolne 
samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej Urzędu”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne:  list  motywacyjny,  szczegółowe  CV,  powinny  być 
opatrzone klauzulą: „Wyrażam 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:
Postępowanie  konkursowe  obejmuje  analizę  wszystkich  złożonych  dokumentów  oraz 
rozmowy z kandydatami. 
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.
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