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Burmistrz Drawska Pomorskiego
oglasza nab6r na wolne stanowisko urzednicze ds. promoc/I,I gminy Drawsko
Pomorskie w Urzedzie Miejskim w Drawsku Pomorskim
78-500 Drawsko Pom. ul. Sikorskiego 41

1. Wymagania niezbedne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego z tym, Ze na wolne stanowisko urzednicze
poza ob)AVatelami POISkimi mOga ubiega6 sic obywatele Unii Europejskiej oraz

obywatele innych pahstw, kt6rym na podstawie um6w miedzynarodo\^rych lub

przepis6w prawa wsp6lnotowego przystuguje prawo do podjecia zatrudnienia)
posiadajacy znajomo§6 jezyka polskiego potwierdzona dokumentem okre§lonym
w przepisach o stuZbie c)rvilnej;
2) petna zdolnoS6 do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z petni praw
publicznych;

3) niekaralnoS6 za umySlne przestepstwo §cigane z oskarZenia publicznego lub

umySlne przestepstwo skarbowe;
4) \^ryksztalcenie \^ryZsze piervszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepis6w
o szkolnictwie \^ryZszym;

5) znajomoS6 obstugi komputera w zakresie Word, Excel;
6) stan zdrowia pozwalajacy na zatrudnienie na danym stanowisku;
7) nieposzlakowana opinial

8) znajomoS6 regulacji prawnych z zakresu: kodeksu postepowania
administracyjnego, usta\^ry o samorzadzie gminnym, ustaw: Prawo zam6wieh
publicznych, o ochronie danych osobo\^rych, o dziatalno§ci poZytku publicznego i
o wolontar'lacie, prawo wodne, prawo o stowarzyszeniach, o ustugach
tu rystycznych I
9) znajomo§6 jezyka angielskiego na poziomie komunikat)IVnym.

2. Wymagania dodatkowe:
1) biegta znajomo§6 obstugi komputera w zakresie programu: pakiet biuro\^ry MS

Officel podsta\vy Srodowiska Windows]
2) samodzielno§6 w podejmowaniu decyzjil umiejetnO§6 pracy w zespole) kultura

osobista) odporno§6 na stresl
3) umiej?tnoS6 projektowania i opracowywania materiat6w promocyjnych oraz
kreowania funkcji turystycznych gminy
4) posiadanie prawa jazdy kategorii ))B".

3. lnformacja o warunkach pracy na stanowisku:
Stanowisko pracy zwiazane jest z praca przy komputerze, przemieszczaniem sic
w terenie) rozmowami telefonicznymil bezpoSrednim kontaktem z klientem.
Pomieszczenie biurowe znajduje sic na pietrze budynku (do wejScia budynku

prowadza schodyl a w budynkach urzedu nie ma windy).

4. Informacja z art. 13 ust. 2 pkt 4b usta\vy o pracownikach samorzado\vych:

W miesiacu poprzedzajacym date publikacji niniejszego ogtoszenia wskaZnik
zatrudnienia os6b niepetnosprawnych w Urzedzie Miejskim w Drawsku Pomorskim]
w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu
os6b niepetnosprawnych nie przekroczyt 60/o.

5. Do gl6wnych zadah osoby zatrudnionej na fym stanowisku bedzie naleZalo
miedzy innymi:
1) wsp6ldziatanie ze stowarzyszeniami] klubami i organizacjami pozarzadovlrymi)
grupami lokalnymi, a takZe pomoc organizacyjna, programowa oraz instruktaZ
w/w jednostkom]
2) koordynacja oraz prowadzenia dziatah w zakresie przyznawania i rozliczania
dotacjil

3)
4)

aktualizacja rocznego programu wsp6tpracy z organizacjami pozarzado\^rymi]
prowadzenie bazy organizacji pozarzado\^rychl

5)

udzial w pracach Gminnej Rady DziatalnoSci PoZytku Publicznego]

6)

organizowanie i prowadzenie promocji rozwoju gospodarczego] turystycznego)
spotecznego i kulturalnego miasta i gminy)
7) wsp6tdziatanie
z
organizacjami
spoteczno-gospodarczymi
w
celu
konsultowania poZadanych kierunk6w rozwoju miasta i gminy oraz metod
i sposobu ich realizacji]

8)

przygotovAIVanie na POtrZeby Organ6w gminy okresowych ocen, informacji
i analiz dotyczacych spraw prowadzonych przez referatl

9)

podejmowanie

dziatah

na

rzecz

zapewnienia

bezpieczehstwa

os6b

pt)M/ajaCyCh] kaPiaCyCh Sis OraZ uPraWiajaCyCh spotty WOdnel

1 0) dbatoS6 o prawidtowe funkcjonowanie podleglych obiekt6w:
a)§wietlic,
b) kapielisk i miejsc \^rykorzyst)AVanyCh dO kaPielil

1 1 ) dbato§6 o prawidtowe funkcjonowanie infrastruktury turystycznej] )
1 2) obstuga imprez) \^rydarzeh] uroczystoSci]

13) wsp6lpraca ze stowarzyszeniami oraz firmami z- branZy turysty6znej w ce[u
organizacji wydarzeh turystycznych i rekreacyjnych]
14) opraco\^rywanie gminnego kalendarza imprez rekreacyjnych i turystycznych)
1 5) prowadzenie promocyjnych stron interneto\^rych Drawska Pomorskiego]
1 6) zatatwianie skarg i wniosk6w w zakresie powierzonych obowiazk6w]
17) opraco\^rywanie okreso\^rych sprawozdah z realizacji plan6w i program6w w
zakresie powierzonych obowiazk6w]
1 8) przygoto\^rywanie informacji do Biu[etynu lnformacji Publicznej urzedu]

19) przygotovlrvanie i PrZekaZyWanie dO arChiWum ZaktadOWegO akt SPraW

prowadzonych na zajmowanym stanowisku pracy_

6. Wymagane dokumenty:
I 1) podpisane odrecznie: curriculum vitae z p'rzebiegiem nauki i pracy zawodowej

oraz list motywacyjny;
2) kopie dokument6w potwierdzajacych \^rymagane \^ryksztatcenie;

3) o§wiadczen'le kandydata o petnej zdolno§ci do czynno§ci prawnych oraz
korzystaniu z petni praw publicznych;

4) oSw'ladczenie kandydata] Ze nie byt on skazany prawomocnym \^ryrokiem sadu
za umySlne przestepstwo §cigane z oskarZenia publicznego lub umySlne

przestepstwo skarbowe;
5) za§wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalajacym na zatrudnienie na
danym stanowisku urzedniczym;
6) oSwiadczenie kandydata o treSci: "WyraZam zgode na przetwarzanie moich
danych osobo\vych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji na
stanowisko ds. promocji gminy Drawsko Pomorskie w Urzedzie Miejskim
w Drawsku Pomorskim] zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobo\vych (Dz. U. z 2016 r. poz.922)";

7) kopia dokumentu potwierdzajacego niepetnosprawno§6 w przypadku
kandydatal kt6ry zamierza skorzysta6 z uprawnienia o kt6rym mowa w art.
13a

ust.2

usta\^ry

z

dnia

21

listopada

2008r.

o

pracownikach

samorzado\vych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).

7.Termin, spos6b i miejsce skladania dokument6w:
Wymagane dokumenty w oryginale lub kopie potwierdzone przez kandydata za
zgodno§6
z oryginatem, w zaklejonej kopercie (z oznaczeniem nadawcy)
z dopiskiem:

..Dotvczv nab_oru na stanowisko ds. r}r_Q_m9!alj_qpe_iI?_y__W Urzedz'Ie Miejskim

w Drawsku Pomorskim"
naleZy ztoZy6 w siedzibie urzedu, w sekretariacie (pok6j 210) w godzinach pracy
urzedu lub przesta6 na adres: Urzad Miejski w Drawsku Pomorskim, ul. Sikorskiego
411 78-500 Drawsko Pomorskie) w terminie do dnia 03 stycznia 2018 r. (decyduje
data wpt)AVu dO Urzedu Miejskiego w Drawsku Pomorskim).

Oferty, kt6re wplyna do urzedu po \^ryZej okre§lonym terminie, nie beds
rozpatrywane.
lnformacja o \^ryniku naboru b?dzie umieszczona w Biuletynie lnformacJ'i Publicznej
pod

adresem

\^MAV.umia.draWSkOPOmOrSkie.ibiP.PI

OraZ

na

tabliCy

w siedzibie tut. urzedu.

Kandydaci spetniajacy \^rymogi formalne zostana powiadomieni o terminie
przeprowadzenia rozmo\^ry kwalifikacyjnej.

Drawsko Pomorskiel dnia 20 grudnia 2017 r.

OgtOSZeh

