
URZAD MIEJSKI w ZYWCU 
34-300 2YWIEC 

R y n s k 2 Zywiec, dnia 19 marca 2018 roku 
tal. 0-33/475 42 DÔ fax. 0-33/475 42 02 

0N.2110.5.2018 

BURMISTRZ MIASTA Z Y W C A 
oglasza 

NABOR NA W O L N E STANOWISKO U R Z ^ D N I C Z E 

w 

Urz^dzie Miejskim w Zywcu 
Rynek 2 

34-300 Zywiec 

Wolne stanowisko urz^dnicze: 

Stanowisko referenta w Biurze ds. Pozyskiwania Srodkow Krajowych i Zagranicznych 

Opis stanowiska - zadania glowne: 

1) Prowadzenie stalego monitoringu mozliwosci uzyskania dofinansowania ze srodkow 
krajowych i zagranicznych zadari realizowanych przez urz^d. 

2) Informowanie wydzialow i innych jednostek strukturalnych Urz^du o mozliwosciach 
uzyskania dofinansowania ze srodkow krajowych lub zagranicznych. 

3) Prowadzenie czynnosci organizacyjnych i administracyjnych zwi^anych 
z przygotowaniem wnioskow o dofinansowanie zadari ze srodkow krajowych i zagranicznych 
oraz scisle wspoldziatanie w tym zakresie z wlasciwymi wydzialami lub innymi jednostkami 
strukturalnymi Urz^du. 

4) Nadzorowanie spraw zwi^zanych z wdrazaniem przez wlasciwe wydzialy lub inne 
jednostki strukturalne Urz^du projektow, ktore otrzymaly dofinansowanie ze srodkow 
krajowych lub zagranicznych. 

5) Nadzorowanie spraw zwi^zanych z zapewnieniem przez wlasciwe wydzialy lub inne 
jednostki strukturalne Urz^du trwalosci i realizacji celow projektow, ktore otrzymaly 
dofinansowanie ze srodkow krajowych lub zagranicznych. 

6) Wykonywanie innych obowi^zkow wynikaj^cych z przepisow wewn^trznych reguluj^cych 
sprawy pozyskiwania srodkow krajowych lub zagranicznych oraz monitorowanie zadari 
dofinansowanych ze srodkow krajowych lub zagranicznych. 

7) Prowadzenie post^powari zwi^zanych z pozyskaniem partnerow do realizacji zadari 
w formule partners twa publiczno-prywatnego. 

8) Przygotowywanie projektow uchwal - aktow prawnych w zakresie pracy Biura, 
planowanych do podj^cia przez Rad? Miejsk^ w Zywcu i przekazywanie ich w wersji 
elektronicznej do Biura Rady Miejskiej 

Warunki pracy: 

I. Miejsce pracy 

Praca w budynku administracyjnym Urz?du oraz poza nim. W budynku bezpieczne warunki 
pracy. Budynek wyposazony w podjazd i wind? dia wozkow inwalidzkich. Ci^gi 
komunikacyjne umozliwiaj^ poruszanie si? wozkiem inwalidzkim. 
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II . Stanowisko pracy 

Stanowisko pracy z w i ^ n e z prac^ przy komputerze. Przemieszczanie si? wewnatrz budynku 
oraz w terenie (w obszarze administracyjnym miasta Zywiec). Na stanowisku brak 
specjalistycznych urz^dzeri umoziiwiaj^cych prac? osobom niewidomym. Wykonywanie 
pracy poza budynkiem urz?du wymaga pelnej sprawnosci w poruszaniu si?. 

Wskaznik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w Urz?dzie Miejskim w Zywcu, 
w rozumieniu przepisow o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob 
niepelnosprawnych w miesiqcu lutym 2018 roku wynosil mniej niz 6%. 

IILWymagania niezb?dne: 

1) obywatelstwo polskie; 
2) posiadanie co najmniej 2-letniego stazu pracy w administracji publicznej; 
3) wyksztalcenie wyzsze o profilu administracyjnym, w tym studia podyplomowe 

w zakresie administracji; 
4) pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych; 
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem s^du za umyslne przest?pstwo scigane 

z oskarzenia publicznego lub umyslne przest?pstwo skarbowe; 
6) nieposzlakowana opinia; 
7) Stan zdrowia pozwalaj^cy na zatrudnienie na stanowisku; 
8) prawo jazdy kategorii B; 
9) znajomosci obslugi komputera (pakiet MS Office, moderowanie stron internetowych); 
10) znajomosc przepisow: 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1875 ze zm.); 
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 
2017 r. poz. 1579 ze zm.); 
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post?powania administracyjnego 
(tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.1257 ze zm.); 
- ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn. 
Dz.U.z2017r. poz. 1834). 

IV. Wymagania dodatkowe: 

1) odpornosc na stres; 
2) komunikatywnosc; 
3) inicjatywa, zaangazowanie oraz umiej?tnosci pracy w zespole; 
4) dobra organizacja pracy i umiej?tnosc planowania dzialah w czasie; 
5) zdolnosci analityczne i zorientowanie na rezultaty pracy; 
6) umiej?tnosc redagowania tekstow w j?zyku polskim; 
7) znajomosc j?zyka obcego. 
8) doswiadczenie w pozyskiwaniu dofinansowari ze srodkow krajowych 

oraz zagranicznych; 

V. Wymagane dokumenty i oswiadczenia: 

1) podanie o prac? (list motywacyjny) - wlasnor?cznie podpisane; 
2) kwestionariusz osobowy - wtasnor^cznie podpisany (wzor nr 1); 
3) oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celow 

rekrutacji - wlasnor?cznie podpisane (wzor nr 2); 
4) kserokopia dokumentu potwierdzaj^cego posiadanie wykszlalcenia wyzszego o profilu 

administracyjnym lub dyplomu ukoiiczenia innego kierunku studiow wraz 
z dyplomem studiow podyplomowych w zakresie administracji; 
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5) pisemne oswiadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pelnej 
zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzysta z pelni praw publicznych zlozone pod 
sankcia odpowiedzialnosci z art. 233 Kodeksu karneso za skladanie falszywych 
zeznan - wlasnor^cznie podpisane (wzor nr 3); 

6) pisemne oswiadczenie kandydata, ze nie jest osob^ skazanq prawomocnym wyrokiem 
sqdu za umyslne przest?pstwo scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne 
przest?pstwo skarbowe, zlozone pod sankcia odpowiedzialnosci z art. 233 Kodeksu 
karneso za skladanie falszywych zeznan - wlasnor^cznie podpisane (wzor nr 4); 

7) kserokopia dokumentu potwierdzaj^cego niepelnosprawnosc - dotyczy wyl^cznie 
osob zamierzaj^cych skorzystac z uprawnienia, o ktorym mowa w art. 13a 
ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych i (tekst jedn. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.); 

8) Inne dokumenty (lub ich kopie) potwierdzaj^ce posiadanie umiej?tnosci, kwalifikacji 
uprawnien lub stazu pracy. 

Oferty nalezy skladac lub przesylac w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
30 marca 2018 roku (uwaga: liczy sie data wptywu do Urzedu Mieiskiego w Zywcu), 
na adres: 

Urzqd Miejski w Zywcu 
Rynek 2 

34-300 Zywiec 

w zamkni^tych kopertach z dopiskiem: „Nabdr na wolne stanowisko urz^dnicze referenta 
w Biurze ds. Pozyskiwania Srodkow Krajowych i Zagranicznych 

Uwaga: 

1) W przypadku post^powania wietoetapowego o zakwalifikowaniu si? do kolejnego etapu naboru 
kandydaci zostanq powiadomieni telefonicznie. 

2) Dokumenty skladane wj?zyku obcym nalezy zlozyc wraz z thimaczeniem naj?zyk polski. 

3) Oferty, ktore wplynq do Urz?du drog^ elektroniczn% niekompietne lub po wskazanym powyzej 
terminie nie b?d^ rozpatrywane. 

4) Informacja o wyniku naboru b?dzie umieszczona na stronie intemetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urz?du Miejskiego w Zywcu {http:www.bip.zywiec.pT) i na tablicy ogloszen Urz?du 
Miejskiego w Zywcu, Rynek 2, 34-300 Zywiec. 

5) Dokumenty zlozone w trakcie procedury naboru mozna odebrac w terminie 3 miesi?cy od daty 
ogtoszenia wyniku naboru w Wydziale Organizacyjnym Urz?du Miejskiego w Zywcu, Rynek 2, 
34-300 Zywiec, Budynek A, pi?to I , pok. nr 101. Po wyzej wymienionym terminie dokumenty 
z naboru zostanq zniszczone, zgodnie z instrukcj^ kancelaryjnq. 

6) Zastrzegam sobie prawo do odstqpienia od naboru bez podania przyczyny. 

7) Osoba, ktorej oferta zostanie wybrana, b?dzie zobowî zana do dostarczenia potwierdzenia faktu 
braku skazania za przest?pstwo scigane z oskarzenia publicznego lub przest?pstwo skarbowe 
z Krajowego Rejestru Karnego. 

8) Osoba podejmujqca po raz pierwszy prac? na stanowisku urz?dniczym obowiqzana jest odbyc 
sluzb? przygotowawcz^, o ktorej mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 rol 
opracownikach samorzqdowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 902 ze zm.). 

BURMIŜ  

mgrini. /mMni Szlagor 
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