Burmistrz Głuszycy – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza
nabór kandydata na rachmistrza spisowego
w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r.
Na podstawie art. 15 ust.1 pkt. 2 lit. „d” i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku
o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) ogłasza się nabór
na rachmistrza spisowego, który wykonywać będzie zadania spisowe na terenie Gminy Głuszyca.
I. Niezbędne wymagania dla kandydatów:
1) ukończone 18 lat,
2) co najmniej średnie wykształcenie (preferowane rolnicze, geodezyjne lub ekonomiczne),
3) wiedza z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie,
4) umiejętność dobrej obsługi komputera poparta oświadczeniem kandydata,
5) pełna sprawność fizyczna ze względu na specyfikę pracy,
6) umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego
i skutecznego komunikowania się z respondentami,
7) asertywność, uprzejmość i cierpliwość, umiejętność zachowania spokoju podczas
prowadzenia rozmów, a także radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych,
8) zamieszkiwanie na terenie Gminy Głuszyca.
II. Wymagane dokumenty:
1) zgłoszenie kandydatury*,
2) dokument poświadczający wykształcenie,
3) kserokopia dowodu osobistego,
4) oświadczenie kandydata o znajomości obsługi komputera*,
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa
skarbowe)*,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych*.
* wzór zgłoszenia
* wzór oświadczeń

III. Miejsce i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór
kandydata na rachmistrza spisowego 2010” w terminie do 15 czerwca 2010 r. w dniach
i godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 w Biurze Obsługi Klienta
pokój nr 1 .

Wzór zgłoszenia i oświadczenia można również pobrać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy,
Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Głuszycy po upływie wyżej określonego
terminu lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 74 8866768 – Pani Barbara Podgórska

Gminny Komisarz Spisowy
(-) Wojciech Durak

............................................ , ............ czerwca 2010 r

Urząd Miejski
w Głuszycy
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

Zgłoszenie
kandydata na rachmistrza spisowego

Imię i Nazwisko

.............................................................................................................................

Adres zamieszkania .............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Telefon

........................................................................................................................................

e-mail

........................................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia

.................................................................................................................

Wykształcenie

.................................................................................................................

Miejsce zatrudnienia

.................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..................................................................
(podpis)

