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OGLOSZENIE WOJTA GMINY BABOSZEWO
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URZ,o\D GMINY BABOSZEWO
UL. WARSZAWSKA 9A, 09-130 BABOSZEWO
GONIEC
(nazwa stano wiska pracy)

I. Wymagania kandydatow
1) Wymagania niezb~dne:
a) obywatelstwo polskie, perna zdolnosc do ezynnosci prawnyeh, korzystanie z pelni praw
przestc;pstwa umyslne zlozone w formie pisernnego
publieznych, niekaralnosc za
oswiadezenia,
b) wyksztalcenie srednie,
e) nieposzlakowana opinia,
d) stan zdrowia pozwalaj1)cy na zatrudnienie na danym stanowisku,
e) posiadane prawo jazdy kat. B oraz wlasny samoch6d

2) Wymagania dodatkowe:
a) mile widziana znajomose topografii Gminy Baboszewo,
b) dokladnosc i starannosc w wykonywaniu obowi1)zk6w,
e) dyspozyeyjnosc, odpowiedzialnosc

II. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku:
1) Zadania podstawowe:
a) don;ezanie pism urzc;dowyeh za pokwitowaniem zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Kodeksie postc;powania administraeyjnego i Ordynacji podatkowej,
b) dostarezanie korespondeneji na terenie Gminy Baboszewo, a w przypadku wic;kszej liezby
przesylek lub pilnosei spraw, r6wniez do miej seowosci s1)siaduj1)eyeh bezposrednio z Gmin1)
Baboszewo oraz miejseowosei oseiennyeh tj. Plonsk, Raei1)z, Glinojeek, Sochocin,
Dzierz1)znia polozonych nie dalej niz 15 k111 w linii prostej od miejseowosei Baboszewo,
c) dostarczanie wybranych material6w bez pokwitowania, w tym 0 eharakterze
informaeyjnym i promoeyjnym oraz przesylek,
d) dorc;czanie materia16w radnym Rady Gminy oraz SoJtysom jednostek pOl11ocniczyeh Gminy
e) zapewnienie we wlasnym zakresie srodka Iransportu niezbc;dnego do wykonania zleeenia
f) dokonywanie ewideneji przebiegu i zuzyeia paliwa,
g) dbanie 0 nalezyty stan teclmiezny, konserwacjy, obslugy i gotowosc do pracy sal11ochodu
osobowego/srodka transportu we wlasnym zakresie,
h) w/w zadania dotycz1) obslugi Urzydu Gminy, Gl11innego Osrodka Pomoey Spolecznej,
Zakladu Wodoei1)g6w i Kanalizacji, Gminnej Biblioteki Publieznej.
i) przestrzeganie zasad i dyseypliny oraz bezpieezenstwa i higieny pracy,
j) wykonywanie zadan zleeonyehlpowierzonyeh przez Kierownika Referatu Organizaeyjnego.

III. Informacja 0 warunkach pracy na stanowisku:
I) Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
2) Miej sce wykonywania pracy: praca terenowa - Gmina Baboszewo i oscielme miejscowosci
3) Wymiar czasu pracy: nie wiycej niz lOO godzin pracy miesiycznie
4) Wynagrodzenie za pracy: 15,00zl brutto za godziny wykonywania zlecenia
5) CZystotliwosc wyplaty wynagrodzenia - 1 raz w miesiqcu z dolu za miesiqc przepracowany
do dnia 28 ka.zdego miesiqca.

V. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. lyciorys (CV)
3. Kwestionariusz osobowy - na druku dostypny na stronie www.bip.gminababoszewo.pl
4. Kopie dokument6w potwierdzajqcych wyksztalcenie/dyplom i posiadane kwalifikacje.
S. Kopie swiadectw pracy, zaswiadczen potwierdzajqcych doswiadczenie zawodowe (swiadectwa
pracy, zaswiadczenia 0 zatrudnieniu).
6. Kopie innych dodatkowych dokument6w 0 posiadanych kwalifikacjach i umiejytnosciach
przydatnych na danym stanowi sku.
7. Podpisana odrycznie klauzula inforll1acyj na zgod na z Rozporzqdzeniem Parlamentu
Europej skiego i Rady (UE) 20 16/679 z dnia 27 kwietnia 20 16r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W E (4.5.2016 L 119/3R D7.iennik Urz"dowy Unii EUl'opejskiej PL.
8. Oswiadczenie (druk dost"pny na stronie www.bip.gminababoszewo.pl) 0 niekaralnosci za
przestypstwa popelnione umyslnie lub umyslne przestypstwo skarbowe skladane pod
odpowiedzialnosciq karnq wynikajqc'l z art. 233 kodeksu karnego, opatrzone danymi kandydata
oraz datq i podpisem, lub wypis z Krajowego Rejestru Karnego, wydanego nie p6zniej niz 6
miesiycy przed terminem ogloszenia 0 naborze na stano wisko urzydnicze oraz 0 pelnej zdolnosci
do czynnosci prawnych i korzystaniu z pelni praw publicznych.
9. Oswiadczenie kandydata (druk dostypny na stron ie www. bip.gminababoszewo.pl) 0 stanie
zdrowia pozwalajqcYIl1 na pracy na wskazanym stanowisku.

VI.Termin i miejsce zlozenia dokumentow:
I. Termin skladania dokument6w:

od 13 wrzeSnia 2019r. do 17 wrzesnia 2019r. do godz 14.00
2. Miej sce skladania dokument6w:

Urzlld Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokoj Nr 4
Dokumenty aplikacyjne nalezy skJadac osobiscie lub za pomocq poczty wylqcznie w formie
pisemnej w zamkniytych kopel1ach z dopiskiell1 : Dokull1enty aplikacyjne: "GONIEC".
Aplikacje, kt6re wplynq do Urzydu Gminy po wyzej okreslonym terminie nie bydq rozpatrywane.
Informacja 0 wynikach naboru bydzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzydu Gminy Baboszewo www.bip.gll1inababoszewo.pl oraz na tablicy informacyjnej
w Urzydzie Gll1iny Baboszewo.

