
OGŁOSZENIE O NABORZE 
 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  
o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 

 
Burmistrz Głubczyc 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. kancelaryjnych   
Urzędu Miejskiego w Głubczycach  

 
1. Wymagania niezbędne: 

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

 
2. Wymagania dodatkowe: 

• znajomość przepisów z zakresu:  Ustawy o samorządzie gminnym oraz Kodeks Postępowania 
Administracyjnego; 

• znajomość procedur administracyjnych; 
• praktyczna umiejętność pracy przy komputerze i obsługi programów Microsoft Word, Exell; 
• umiejętność pracy w zespole; 
• rzetelność, komunikatywność, odporność na stres, dyspozycyjność, odpowiedzialność, samodzielność, 

obowiązkowość, umiejętność rozmowy z trudnym klientem oraz łatwość nawiązywania kontaktów z 
innymi ludźmi; 
 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
1. Obsługa centrali telefonicznej. 
2. Prowadzenie kancelarii ogólnej urzędu  z wykorzystaniem programu SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW  
   - SOD365. 
3. Obsługa elektronicznej skrzynki podawczej urzędu, poczty elektronicznej i serwisów internetowych. 
4. Przyjmowanie korespondencji i przedstawianie jej do wglądu i rozdysponowania Burmistrzowi  
    lub jego zastępcy. 
5. Udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do odpowiednich Wydziałów. 
6. Przygotowywanie pomieszczeń, obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza i Zastępcę. 
7. Przyjmowanie interesantów zgłaszających wnioski, petycje i skargi oraz organizowanie ich kontaktów 
    z Burmistrzem, Zastępca, Sekretarzem Gminy. 
8. Obsługa całej korespondencji wychodzącej z Urzędu (książki nadawcze ). 
9. Prowadzenie Centralnego Rejestr Skarg. 
10. Redagowanie pism Burmistrza i Zastępcy Burmistrza. 
11. Obsługa radiowego systemu alarmowania. 
12. Załatwianie czynności biurowych związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Burmistrza i Zastępcy. 
13. Prowadzenie rejestru zaproszeń skierowanych do Burmistrza Głubczyc lub jego Zastępcy. 
 
4. Wymagane dokumenty: 

1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 
2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; 
3. oświadczenia kandydata: 

a. oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie; 
b. oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 

publicznych; 
c. oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
d. oświadczenie o zdolności do pracy; 
e. oświadczenie o niekaralności; 



f. oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla 
kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim 
Głubczyce. 

4. życiorys (CV); 
5. kopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, (jeżeli kandydat posiada); 
6. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, (jeżeli kandydat posiada); 
7. kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, (jeżeli kandydat taki posiada); 
8. referencje z poprzednich miejsc pracy, (jeżeli kandydat takie posiada); 

 
5. Warunki pracy: 
1. budynek piętrowy bez windy, stanowisko pracy na parterze; 
2. czas pracy: 1 etat – 40 godzin tygodniowo; 
3. stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych; 
4. oświetlenie pomieszczeń światłem naturalnym i sztucznym.  

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 przekroczył 6 %. 
 
6. 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. 
 
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, druk 

kwestionariusza osobowego oraz informacja 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. kancelaryjnych Urzędu Miejskiego w Głubczycach” należy składać w terminie do dnia 10 czerwca 2021 
roku do godziny 12:00. 

 
• osobiście: Urząd Miejski w Głubczycach 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 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 

 
 
          

 
 


