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Burmistrz Drawska Pomorskiego
oglasza nab6r na wolne stanowisko urzednicze stra2nika miejskiego

w Urzedzie Miejskim Drawsku Pomorskim
78-500 DIfaWSkO Pomorskie ul. Sikorskiego 41

1. Wymagania niezbedne:
1)   na   wolne   stanowisko   urzednicze   poza   obywatelami   polskimi   moga   ubiega6   sis

obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych pahstw, kt6rym na podstawie um6w
miedzynarodo\vych lub przepis6w prawa wsp6lnotowego przysluguje prawo do podj?cia
zatrudnienia,   posiadajapy   znajomoS6   jezyka   polskiego   potwierdzona   dokumentem
okreSlonym w przepisach o sluZbie cywilnej ;

2)   pelna zdolnoS6 do czynnoSci prarunych oraz korzystanie z pehai praw publicznych;
3)   niekaralnoS6 za umySlne przestepstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne

przestepstwo skarbowe ;
4)   ukohczone 21  1at;
5)   \vyksztalcenie minimum Srednie;
6)   nienagarma opinia;
7)   peina sprarunoS6 pod wzgledem fizycznym i psychicznym;
8)   dobra znajomoS6 topografli gminy Drawsko Pomorskie;
9)   uregulowany stosunek do sfuZby wojskowej ;
1 0)prawo jazdy kategorii B.

2. Wymagania dodatkowe:
1)    odpomoS6 na stres;
2)    unliej?tnOS6 i do5wiadczenie w pracy w grupie;
3)    zdecydowanie i samodzielnoS6 w dzialaniu;
4)    unliejetnOS6 nawiqzywania kontakt6w inteapersonalnych;
5)    dyspozycyjnoS6;
6)    posiadanie dodatko\vych kwalifikacji i uprarunieh , przydatnych w pracy na

stanowisku straznika miej skiego ;
7)    gotowoS6 do podnoszenia kwaliflkaCji ZaWOdO\vyCh.

3. Zakres zadain vvykonywanych na stanowisku:
1)    ochrona spokoju i porzadku w miejscach publicznych;
2)    czuwanie mad porzadkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie okreSlonym

w przepisach o ruchu drogo\vym;
3)    wsp61dzialanie z wlaSci\vymi podmiotami w zckresie ratowania Zycia i zdrowia

obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutk6w klesk Zywiololvych oraz
innych miej sco\vych zagro2eh;

4)    ochrona obiekt6w komunalnych i urzadzefi u2ytecznoSci publicznej ;
5)    inicjowanie i uczestnictwo w dzialaniach majapych na celu zapobieganie

popeinieniu przestepstw i \vykroczefi oraz zj awiskom kryminogennym;
6)    wsp6lpraca z organizacjami i innymi sfuZbami w ochronie porzadku podczas

zgromadzeh i innych imprez publicznych.

4. Informacja o warunkach pH.aCy na StanOWiSku:
Stanowisko    pracy    zwiapane   jest    z    praca   przy    komputerze,    przemieszczaniem    sic
w  terenie,  w  tym  samochodem  osobow]-,  rozmowami  telefonicznymi,  obsfugq  urzqdzefi



biurolvych,  bezpoSrednim  kontalctem  z  klientem.  Pomieszczenie  biurowe  znajduje  si?  na

parterze   urz?du.    Praca   wiqZe    sis    z   lvykonywaniem   obowiqzk6w   naraZajqcych   na
podrvyzszony stres. Praca na terenie calej  gminy Drawsko Pomorskie. PodlegloS6 sfuZbowa -
bezpoSrednio Komendantowi Strazy Miej skiej w Drawsku Pomorskim.

5. Informacja z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustalvy o pracownikach samorzadolvych:
W miesiapu poprzedzaj apym date publikacji niniej szego ogloszenia wskaZnik
zatrudnienia  os6b  niepeinosprarunych  w  Urzedzie  Miejskim  w  Drawsku  Pomorskim,  w
rozumieniu  przepis6w   o   rehabilitacji   zawodowej   i   spolecznej   oraz   zatrudnianiu   os6b
niepeinosprar-ych, nie przekroczy1 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1)   podpisane odrecznie: curriculum vitae z przebiegiem nacki i pracy zawodowej oraz list

motywacyj ny ;
2)   kopie dokument6w potwierdzaj acych lvymagane lvyksztalcenie;
3)   oSwiadczenie kandydata o pelnej zdolnoSci do czy-oSci prarrmych oraz korzystaniu z

pctni praw publicznych;
4)   oSwiadczenie kandydata, Ze nie byl on skazany prawomocnym vyrokiem sadr za

umySlne przestapstwo Scigane  z oskarZenia publicznego lub umySlne przestepstwo
skarbowe;

5)   zaSwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalajap)m na zatrudnienie na stanowisku
urz? dniczym ;

6)   oSwiadczenie kandydata o treSci: "WyraZam zgode na przetwarzanie moich danych
osobolvych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb re]outacji na stanowisko straznika
miejskiego w Urzedzie Miejslrim w Drawsku Pomorskim, zgodnie z ustawa z dnia 1 0
maja 201 8 r. o ochronie danych osobolvych";

7)   kserokopia dowodu osobistego i prawa jazdy;
8)   kserokopia ksiaZeczki wojskowej z potwierdzeniem uregulowanego stosunku do

sluZby wojskowej (nie dotyczy kobiet);
9)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejetnoSciach;
1 0) kopia dokunlentu POtWierdZaj apegO niePeinOSPrarmOS6 w przypadku kandydata, kt6ry

zamierza skorzysta6 z uprarunienia o kt6rym mowa w art. 1 3a ust.2 ustarvy z dnia 2 1
1istopada 2008 I. o pracolunikach samorzadolvych.

7.Termin9 SPOS6b i miejsce skladania dorfument6w:
W)magane  dokumenty  aplikacyjne nalezy  sklada6  (w oryginale  lub kopii potwierdzonej

p]zez  kandydata  za  zgodnoS6  z  oryginalem)  w  zandmietej   kopercie   (z  oznaczeniem
nadawcy) z dopiskiem:

.\DotvczE nabOru  na StanOWiSkO Strainika miejSkiegO W Urz;ede:ie Miejskim
w Drawsku Pomorskim,,

w siedzibie Urzedu, w sekretariacie a)ok6j 21 0) w godzinach pracy Urzedu lub przesla6 na
adres:   urzqd  Miejski   w ,Drawsku  Pomors]dm?   ul.   Sikorskiego   41,   78-500   Drawsko
Pomorskie,.w terminie  do  dria  30  czerwca  2018  r.  (decyduje  data  lxplywu  do  Urzedu
Miej skiego w Drawsku Pomorskim).



Aplikacje,  kt6re \xpI)ma do Urzedu po \vyZej okreSlonym terminie, jak r6\-ieZ nie
spelniaj ace \vymagari formalnych, nie beda rozpatrywane.

Informacja o \vyniku naboru bedzie umieszczona w Biuletynie  InfomlaCji Publicznej  pod
adresem  w`-r.umig.drawskopomorskie.ibip.pl  oraz  na  tablicy  ogloszefi  w  siedzibie  tut.
Urzedu.
Kandydaci spelniajqcy \vymogi formalne zostana powiadomieni o terminie

przeprowadzenia rozmolvy kwalifikacyj nej.
Podstaw? pravIlq uSPraWiedliwiaj apq przetwarzanie danych osobo\vych kandydat6w
stanowi at. 221§ 1 kp. Dla ce16w procesu rekrutacji przetwarzane bedq dane osobowe
kandydat6w wskazane w art. 221§1kp oraz w art. 6 i 13 ustavy z dnia 21 1istopada 2008 r. o

praco\unikach samorzado\vych.
Informacje a kandydatach, kt6rzy zgZosili sic do naboru, stanowia infiormacje publiczng  w
zakresie objetym \vymogami zwiapanymi ze stanowiskiem okreSlonym w ogloszeniu o
naborze.

Drawsko Pomorskie, dnia 19 czerwca 201 8 r.


