OGŁOSZENIE
o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi

Wójt gminy Brenna ogłasza nabór na dwa stanowiska pracy (pomocnicze i obsługi), tj.:
1) goniec ½ etatu;
2) goniec ½ etatu.
WYMOGI KWALIFIKACYJNE
1)
2)
3)
4)
5)

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne;
osoba cieszy się nieposzlakowaną opinią;
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
prawo jazdy kat. „B” oraz samochód w dyspozycji.

ZAKRES ZADAŃ REALIZOWANYCH NA STANOWISKU:
Doręczanie korespondencji wychodzącej do adresatów
obejmującym obszar administracyjny gminy Brenna.

zamieszkałych

na

terenie

WARUNKU ZATRUDNIENIA:
1) umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy, z możliwością jej przedłużenia po upływie
okresu czasu, na jaki zostanie zawarta;
2) praca jednozmianowo;
3) przewidywane jest zawarcie umowy na używanie pojazdu prywatnego do celów
służbowych w jazdach lokalnych na terenie gminy Brenna (ryczałt).
WYMAGANE DOKUMENTY:
1)
2)
3)
4)
5)

kwestionariusz osobowy;
oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
oświadczenie o niekaralności;
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej lub o charakterze
prowadzonej działalności gospodarczej.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „Goniec” należy składać w terminie do
18 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Brenna 43-438, ul. Wyzwolenia 77 na Biurze
Podawczym (liczy się data stempla pocztowego).
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

ZASADY PRZEPROWADZANIA PROCEDURY REKRUTACYJNEJ
Procedura rekrutacyjna obejmuje analizę dokumentów aplikacyjnych,. O terminie
i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi
formalne - określone w niniejszym ogłoszeniu - będą informowani telefonicznie lub listownie.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej www.bip.brenna.org.pl (zakładka „Praca w Urzędzie”) oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Brennej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Brenna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.
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