
OGŁOSZENIE O NABORZE 
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  
j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260  

Burmistrz Głubczyc 
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko 

 ds. wdrożeń  
w Urzędzie Miejskim w Głubczycach  

 
1. Wymagania niezbędne kandydata 
1. wykształcenie wyższe   
2. obywatelstwo polskie 
3. 3 -letni staż pracy 
4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 
5. nieposzlakowana opinia; 
6. niekaralność; 
7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku; 
2. Wymagania dodatkowe 
1. znajomość w teorii i praktyce przepisów z zakresu ochrony danych osobowych  
    (w tym RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 
2. preferowane wykształcenie prawnicze lub informatyczne,  
3. znajomość przepisów o samorządzie gminnym i KPA, 
4. znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów informatycznych, 
5. umiejętność obsługi informatycznych programów biurowych, 
6. sumienność i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań, 
7. zdolność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywaniem problemów, 
8. dokładność i terminowość. 
3. Zakres obowiązków: 
a) prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą w jednostce, 
b) w zakresie ochrony danych osobowych: 

• sprawowanie nadzoru nad zgodnością stosowanych metod i form 
przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, 

• tworzenie dokumentacji związanej z procesami przetwarzania danych 
osobowych w tym procedur i innych dokumentów regulacyjnych oraz 
praktyczne wdrażanie tej dokumentacji z uwzględnieniem obowiązujących 
przepisów,  

• prowadzenie rejestru czynności oraz innych rejestrów wymaganych ww. 
przepisami, 

• współudział w zakresie wprowadzania i kontroli działania mechanizmów 
uwierzytelnienia użytkowników oraz kontroli dostępu do danych 
osobowych przetwarzanych przy użyciu sprzętu komputerowego, 

c) nadzór informatyczny nad elektronicznym obiegiem dokumentów oraz elektroniczną 
skrzynką podawczą,  
d) nadzór i obsługa systemu DSSS VOTE oraz DSSS Video STREM służącego do 
przeprowadzania elektronicznego głosowania imiennego, rejestracji oraz transmisji wideo 
sesji RM,  
e) współudział w sprawowaniu nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania  
i wykorzystania sprzętu komputerowego, rozwojem i eksploatacją oprogramowania, 
administrowanie systemem komputerowym i bazą danych, tworzenie bazy danych 
statystycznych, zastępstwo stanowiska pracy - Informatyk. 



f) organizowanie, wdrażanie i eksploatacja systemów i programów komputerowych  
w urzędzie miejskim, 
g) nadzór informatyczny podczas wyborów samorządowych, parlamentarnych  
i referendów, 
h) prowadzenie i aktualizacja elektronicznego zbioru aktów prawa miejscowego BAW, 
i) aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej. 
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; 
12. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

5. Informacje dodatkowe: 
1. 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). 
2. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa 
kwalifikacyjna. 
3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6 %. 

 
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim  

w Głubczycach, druk kwestionariusza osobowego oraz klauzula informacyjna  
o przetwarzaniu danych osobowych są opublikowane w BIP na stronie internetowej 
www.bip.glubczyce.pl . 

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru  
na stanowisko ds. wdrożeń w Urzędzie Miejskim w Głubczycach” należy składać  
w terminie do dnia 20 grudnia 2018 roku do godziny 15:30. 
 - 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. 

Oferty osób, które nie spełniły wymogów formalnych będą zniszczone komisyjnie  
po zakończeniu procedury naboru. 
Uwaga 

Kandydat, który przejdzie pomyślnie nabór przed podpisaniem umowy o pracę 
zobowiązany będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wystawionego przez 
Krajowy Rejestr Karny. 

 
BURMISTRZ  
 
mgr inż. Adam Krupa 


