
Urząd Gminy w Osiu, 86 – 150 Osie, ul. Dworcowa 6
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Osiu

Osoba  ubiegająca  się  o  zatrudnienie  musi  spełniać  następujące  wymagania 
niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

• jest obywatelem polskim, 
• posiada wykształcenie wyższe administracyjne lub prawne, 
• cieszy się nieposzlakowaną opinią.
• nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
• co najmniej 5 letni  staż pracy na stanowisku wymienionym  w art. 3 ust. 4 pkt 1 

ustawy  z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych,
• posiada umiejętność obsługi komputera ze znajomością programów operacyjnych 

stosowanych w    administracji,
• znajomość przepisów prawa : o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności i 

dowodach osobistych, o samorządzie     gminnym, o postępowaniu 
administracyjnym , rodzinnego i opiekuńczego.

•  posiadanie prawo jazdy   kategorii B
Wymagania  dodatkowe  związane  z  zatrudnieniem  na  stanowisku,  na  które 
przeprowadzany jest nabór:

• umiejętność analizowania aktów prawnych,
• komunikatywność,
• kreatywność,
• odporność na stres,
• umiejętność kierowania  zespołem,
• odpowiedzialność, opanowanie,
• dyspozycyjność.

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

1) realizacja przepisów ustawy prawo o aktach stanu cywilnego;

2) realizacja  przepisów ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy;

3) realizacja przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych;

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny – podanie,
2) życiorys,
3) dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia,
4) dokumenty potwierdzające wykształcenie,
5) kwestionariusz osobowy*,
6) kserokopia prawa jazdy,
7) oświadczenie o niekaralności,



Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają  wpływu 

na procedurę rekrutacyjną. 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty opatrzone nazwą  „ Konkurs na kierownika USC” należy składać w 

terminie do dnia 26 marca 2007 r.  godz. 12 00  w pokoju nr 10   Urzędu Gminy w 

Osiu, ul Dworcowa 6.

Po upływie terminu składania dokumentów zostanie ogłoszona lista kandydatów w 

BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu .

Wybrani  kandydaci  zostaną  poinformowani  o  terminie  rozmowy  kwalifikacyjnej  i 

ewentualnie  o przeprowadzeniu  testu kwalifikacyjnego w terminie do 30 marca 2007 roku.

* druk kwestionariusza można otrzymać w Urzędzie Gminy w Osiu lub pobrać ze 

strony Biuletynu,  

Osie, dnia 9 marca 2007 r.                                              Wójt Gminy

                                                       mgr inż. Michał Grabski

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy w Osiu w dniu 9 marca 2007 r.


