
OGŁOSZENIE O NABORZE 
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych   Dz. U.  

z 2016 r., poz. 902 i z 2017 r., poz. 60. 
 

Burmistrz Głubczyc 
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko  

 ds. promocji gminy i współpracy z zagranicą  
w Wydziale Rozwoju Przedsiębiorczości i Rolnictwa   

Urzędu Miejskiego w Głubczycach 
 
1. Wymagania niezbędne: 

• wykształcenie wyższe; 
• minimum roczny staż pracy; 
• obywatelstwo polskie; 
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
• nieposzlakowana opinia; 
• niekaralność; 
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku; 

 
2. Wymagania dodatkowe: 

• znajomość przepisów:  ustawy o samorządzie gminnym, o ochronie danych osobowych,  
prawo prasowe  i KPA;    

• znajomość komputerowych programów biurowych oraz programów graficznych, 
• umiejętność zarządzania strona internetową, 
• umiejętność wykonywania dokumentacji fotograficznej z imprez i wydarzeń oraz ich 

katalogowanie, 
• umiejętność pracy w zespole, 
• znajomość podstawowych technik public relations, 
• zainteresowanie zagadnieniami związanymi z kulturą, życiem społecznym, gospodarczym  

i politycznym, 
• pisemna i ustna swoboda wypowiedzi oraz łatwość i swoboda w nawiązywaniu kontaktów  

z innymi, 
• umiejętność tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania komunikatów tekstowych, 
• rzetelność, komunikatywność, odporność na stres, dyspozycyjność, odpowiedzialność, 

samodzielność i obowiązkowość, 
• mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego. 

 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
 

• opracowywanie koncepcji i strategii promocji Gminy oraz wdrażanie inicjatyw w zakresie promocji 
Gminy, 

• opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych Gminy, 

• planowanie, przygotowywanie, projektowanie graficzne i edytorskie oraz  realizacja materiałów 
informacyjnych i promocyjnych, w tym materiałów prasowych, informatorów, folderów, ulotek 
promocyjnych, zaproszeń, kartek okolicznościowych itp. oraz ich dystrybucja, 

• opracowywanie graficzne projektów form promocyjnych i informacyjnych Gminy, 

• współpraca z mediami, 

• kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy, 

• współpraca z drukarniami, agencjami reklamowymi i wydawcami materiałów promocyjnych, 

• bieżące informowanie o działaniach, planach i zamierzeniach Gminy, 

• redagowanie strony internetowej oraz BIP-u, 

• przygotowywanie materiałów prasowych oraz filmowych do publikacji materiałów promocyjnych, 



• prowadzenie dokumentacji w zakresie członkostwa gminy w stowarzyszeniach oraz współpracy ze 
społecznościami lokalnymi i regionalnymi, 

• opracowywanie i koordynacja działań w sferze promocji Gminy, 

• udział w imprezach promujących gminę, w tym współpraca przy organizacji imprez kulturalno-
gospodarczych oraz udział w wydarzeniach społeczności lokalnej, 

• publikacja materiałów na stronach internetowych Gminy oraz w innych wydawnictwach, 

• wykonywanie relacji i fotorelacji z wydarzeń gminnych i organizowanych imprez, 

• nawiązywanie i współpraca z placówkami oświatowymi,  organizacjami pozarządowymi  
i stowarzyszeniami w zakresie pozyskiwania środków unijnych, 

• planowanie i realizacja projektów Gminy w zakresie pozyskiwania środków unijnych (tzw. projekty 
miękkie), 

• przygotowywanie ofert inwestycyjnych, 

• realizacja zadań z zakresu współpracy z innymi jednostkami oraz z zagranicą, 

• realizacja zadań związanych z obroną cywilną. 

 
4. Wymagane dokumenty: 

1. list motywacyjny; 
2. życiorys (cv); 
3. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie; 
4. kopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu; 
5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; 
6. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, (jeżeli kandydat posiada); 
7. oświadczenie o zdolności do pracy; 
8. oświadczenie o niekaralności; 
9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; 
10. referencje z poprzednich miejsc pracy ( jeżeli kandydat takie posiada); 
11. oryginał kwestionariusza osobowego. 

 
Informacje dodatkowe: 
1. Życiorys (CV) i list motywacyjny należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę  
na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych” (Dz. U. z 2016, poz. 922) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia  
21 listopada 2008r. ( Dz. U. 2016, poz. 902 i Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ). 
2. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie 
umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  
w Głubczycach (bip.glubczyce.pl). 
3. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa 
kwalifikacyjna. 
4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6 % 

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Głubczycach oraz druk 
kwestionariusza osobowego jest opublikowany w BIP na stronie internetowej www.bip.glubczyce.pl . 

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko  ds. 
promocji gminy i współpracy z zagranicą w Wydziale Rozwoju Przedsiębiorczości  
i Rolnictwa należy składać w terminie do dnia 20 listopada 2017 roku do godziny 15:00. 
 - osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głubczycach, pokój nr 2 lub 
 - pocztą na adres Urząd Miejski ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce. 
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 
 BURMISTRZ Głubczyc  
 
      mgr inż. Adam Krupa 


