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BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO,
w zwiazku z realizacja projektu %Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w Dim
muzeum regionalnego,,) dofinansowanego w ramach dzialania 4.1. Dziedzictwo
kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020, oglasza nab6r na wolne stanowisko urzednicze
kierownika Referatu opieki mad zabytkami w UrzQdZie Miejskim Drawsku
Pomorskim78-500 Drawsko Pomorskie ul. Sikorskiego 41, kt6re umiejscowione bedzie
od 02 Iistopada 2018 r. w budynku przy uI. Kilihskiego 4 w Drawsku Pomorskim
1. Wymagania niezbedne:
1) obysratelstwo polskie lub inne zgodnie z art.ll ust.2 i 3 ustawy o pracownikach
s amorz apdo wych ;

2) peina zdolnoS6 do cz)mnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych;
3) niekaralnoS6 za umySlne przestQPStWO Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne
przestQPStWO SkarbOWe;

4) wyksztalcenie wyZsze w rozumieniu przepis6w o szkolnictwie w)riszys1 - PreferOWany
zakres zwiazany z ochronq zabytk6w, muzealnictwem, kultura;
5) nieposzlakowana opinia;
6) minimum piQCiOletni staZ pracy lub co najmniej piQ6 1at dzialalnoSci gospodarczej o

charckterze zgodn)- z w)-aganiami na dan)- stanowisku;
7) stan zdrowia pozwalajapy na zatrudnienie na stanowisku objQtym nabOrem

2. Wymagania dodatkowe:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

umiejQtnOS6 i doSwiadczenie w pracy w grupie;
zdecydowanie i samodzielnoS6 w dzialaniu;
umiejQtnOS6 nawiqzywania kontalct6w interpersonalnych;
dyspozycyjnoS6 (w razie potrzeby praca moZe odb)wad sic r6wnieZ w weekendy);
posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnied , przydatnych w pracy na stanowisku;
gotowoS6 do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

3. Zakres zadah wykonywanych na stanowisku:
1) przygotowywanie do zwiedzania obiektu przy u1. Kilihskiego 4 w Drawsku
Pomorskim;
2) opieka mad zwiedzajap)-i;
3) przygotow)owanie wystaw w obiekcie przy u1. Kilihskiego 4 w Drawsku Pomorskim;
4) przygotow)IVanie material6w promocyjnych i edukacyjnych;
5) ewidencjonowanie muzeali6w;
6) podejmowanie dzialah majapych na celu wzbogacanie zbior6w;
7) popularyzacja wiedzy zwiazanej z historia i sztuka;
8) udzial w szkoleniach i konfuencjach;
9) popularyzacja prowadzonej dzialalnoSci,
1 0) organizowanie pracy w referacie;
1 1 ) bieZapa kontrola oraz nadz6r nad naleZyt)m wykonywaniem obowiqzk6w
sfuZbowych przez pracownik6w referatu;
1 2) nadz6r mad przygotowywaniem, aktualizacja oraz bie2ap)- przekaz)IVaniem
material6w podlegajapych publikacji w Biulet)mie Informacji Publicznej z zakresu
zadah referatu;

i |

1 3) przygotowysranie projekt6w uchwal Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskinl OraZ
Zarzqudzed Burmistrza Drawska Pomorskiego ;
1 4) opracow)IVanie SPraWOZdafi, analiZ OraZ infiOrmaCji Z ZakreSu Zadal referatu;

1 5) nadz6r mad prawidiow)- obiegiem, ewidencj a i przechowywaniem dokunlent6w
w referacie, zgodnie z insrfukcja kancelar)I.na i rzeczow)m wykazem akt.
4. Informacja o waltlnkaCh PraCy na StanOWiSku:
Stanowisko pracy zwiapane jest z praca przy komputerze,

przemieszczaniem

sic

w terenie, rozmowami telefioniczn)-i, obsfuga urzedzch biurowych. Pomieszczerie biurowe
znajduje sic na PiQtrZe budymku, W kt6r)- znajduje sic POdnOSrik dla os6b
riap eino spraunych.
Przed nawiazaniem stosunku pracy przewiduje sic ZaangaZowanie osot)y wybranej w drodze
postapowania konkursowego w organizaq'Q Referatu opieki mad zak))ckami (od 01 wrzeSlria
2018r.).

5. Informacja z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustalvy o pracownikach samorzadolvych:
W miesiapu poprzedzajap)m date Publikacji niriejszego ogloszehia wskaZrik
zatrudnienia os6b niapelnoaprarunych w Urzedzie Miejskim w Drawsku Pomorskin1, W
rozumieniu przapis6w o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrmdnianiu os6b
niapeinosprawnych, nie przekroczyl 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1 ) podpisane odrQCZnie: CurriCull- vitae z przebiegiem nacki i pracy zawodowQj ;
2) list motywacyjny z przedstawieniem koncepQji PrOgramOWej i OrganiZacyjnej Referatu
opieki had zabytkami;

3) kopie dokument6w potwierdzajapych w]-agane wyksztalcenie i staZ pracy;
4) oSwiadczenie kandydata o peinej zdolnoSci do czynnoSci prarmych oraz korzystaniu z
pehi praw publicznych;
5) oSwiadczenie kandydata, Ze nie byl on skazany prawomocn)m wysokiem sedu za
umySlne przestapstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestapstwo
skarbowe;
6) zaSwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalajapym na zatmdrienie na
kierovliCZ)in StanOWiSku urZedniCZ)m Obj Qtyln nat)Orem;
7) inne dodatkowe dok1-enty O POSiadanyCh kWalifikaCjaCh i umig'QtnOSciach;

8) kopia dokumentu potwierdzajqcego niapelnosprarrmoS6 w prz)padku kandydata, kt6ry
Zamierza skorzysta6 z uprawnienia o kt6r)m mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dria 21
1istopada 2008 r..o pracownikach samorzedowych.
7.Termin) spos6b i miejsce skladania dorfument6w:
WJ-agane dOkumenty aPlikacyjne nale2y sklada6 (w oryginale lub kopii potwierdzong.
przez kandydata za zgodnoS6 z oryginalem) w zamkniQtej kOPerCie (Z OZnaCZenie]m
nadawcy) z dopiskiem:

.,Dotvcav naboru na stounowisko kierownika w Referacie ol}_ieki nod zabytkami
w Urzedzie Miejskim w Drawsku Pomorskim,,
w siedzibie Urzedu, w sekretariacie ®ok6j 210) w godzinach pracy Urzedu lub przesla6 na
adres: Urzed Miejski w Drawsku Pomorskim? u1. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko

Pomorskie, w terminie do dnia 10 siexpnia 2018 r. (decyduje data wplyvll dO Urzedu

Miejskiego w Drawsku Pomorskim).
Aplikacje, kt6re lxp1)ma do Urzedu po w)riej okreSlongm terminie, jak r6wnieZ nie

spelniaj ace w)-agal fiormalnych, nie bedq rozpatrywane.
Infiormacja o w)miku naboru bQdZie umiesZCZOna W Biulet)mie lnformacji Publicznej pod
adresem www.umig.drawskoT)OmOrSkie.ibi13.OI OraZ na tablicy ogloszed w siedzibie tut.

Urzedu.
Kandydaci spelniajapy w)-ogi fiormalne zostana powiadomieni o terminie
przaprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
PodstawQ PraWna usPraWiedliwiaj apa przetwarzanie danych osobowych kandydat6w
stanowi at. 22l§ 1 kp. Dla ce16w procesu rekmtacji przetwarzane bQdq dane OSObOWe

kandydat6w wskazane w art. 221§1kp oraz w at. 6 i 13 ustawy z dnia 21 1istopada 2008 r. o

pracownikach samorzedowych.
Infiormacje o kandydatach, kt6rzy zglosili sic dO nabOrty StanOWia infiOrmaCjQ PubliCZna W

zaleresie objQt)m W)mOgami ZWiapan)mi Ze StanOWiSkiem Okre§1on)m w ogloszeniu o
nat)orze.

Drawsko Pomorskie, dnia 20 1ipca 201 8 r.

