Burmistrz Głuszycy – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza
nabór kandydatów na sześciu rachmistrzów spisowych
w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

I. Kandydat na rachmistrza spisowego musi spełniać podstawowe
wymagania stawiane rachmistrzom:
1. ukończony 18 rok życia,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
5. ma co najmniej średnie wykształcenie (wskazane jest aby rachmistrzami byli studenci lub
osoby z wyższym wykształceniem),
6. posiada umiejętności interpersonalne takie jak: asertywność, uprzejmość i cierpliwość,
obowiązkowość, rzetelność i staranność umiejętność zachowania spokoju podczas
prowadzenia rozmów, a także radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych oraz umiejętność
organizacji pracy własnej,
7. .posiada umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnie i skutecznie komunikuje się
z respondentami, wzbudza zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady,
8. posiada umiejętność dobrej obsługi komputera popartą oświadczeniem kandydata
( preferowane: obeznanie z funkcjonowaniem systemu GPS oraz umiejętność praktycznego
wykorzystywania map cyfrowych).
9. posiada sprawność fizyczną ze względu na specyfikę pracy,
10. zamieszkuje, pracuje lub pobiera naukę na terenie Gminy Głuszyca.
Ze względu na członkostwo Polski w Unii Europejskiej i związaną z tym potencjalną
możliwość brania pod uwagę kandydatów osób nie będących obywatelami polskimi osoby
muszą wykazać się doskonałą znajomością języka polskiego.

II. Harmonogram zadań
1. 05 stycznia - 25 lutego 2011 r. - szkolenie rachmistrzów
2. 1-17 marca 2011 r. - obchód przedspisowy
3. 06-07 kwietnia 2011 r. szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla
rachmistrzów
4. 15 – 16 kwietnia 2011r. spis osób bezdomnych
5. 1 kwietnia-30 czerwca 2011 r. spis ludności i mieszkań

III.

Wymagane dokumenty:

1. zgłoszenie zawierające dokładne dane adresowe kandydata, telefon kontaktowy oraz
adres e-mail – pobierz wzór zgłoszenia
2. życiorys (CV),
3. kserokopia dowodu osobistego,
4. dokument poświadczający wykształcenie,
5. oświadczenie kandydata o znajomości obsługi komputera - pobierz wzór
oświadczenia,
6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych - pobierz druk oświadczenia,
7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym
przestępstwa skarbowe) - pobierz druk oświadczenia,
8. 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 (Dz. U. z 2002r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.) - pobierz wzór zgłoszenia.

IV. Miejsce i termin składania ofert:
Sekretariat
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
(I piętro pok. Nr 13)
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty
(liczy się data wpływu aplikacji do Urzędu) z dopiskiem:
„Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań w 2011 roku”
w terminie do 20.12.2010 roku.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą
niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wzór zgłoszenia i oświadczenia można równie pobrać w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Głuszycy.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 74 8866742 – (Lider Gminny).

Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 123/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 grudnia 2010 roku. w sprawie
ogłoszenia naboru kandydatów spisowych w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku.

