
Kodrąb, dnia 10.09.2012 r. 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze  referent ds. informatyki  

i zamówień publicznych w Referacie Gospodarki Przestrzennej,  

Ochrony Środowiska i Inwestycji  Urzędu Gminy w Kodrębie. 

 

Nazwa i adres jednostki: 

Urząd Gminy w Kodrębie 

ul. 22 Lipca 7 

97-512 Kodrąb 

 

Określenie stanowiska: 

Referent ds. informatyki i zamówień publicznych 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

1) w zakresie informatyzacji: 

 

a) planowanie rozwoju sieci informatycznej, 

b) realizowanie obowiązków administratora systemu informatycznego, 

c) zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do obsługi informatycznej 

Urzędu, 

d) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, 

e) nadzorowanie konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego, 

f) wdrażanie przyjętych przez Urząd nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych 

w informatyce, w szczególności dotyczących elektronicznego obiegu dokumentów       

i stosowania podpisu elektronicznego, 

g) wdrażanie nowych programów komputerowych i przeszkalanie w zakresie ich obsługi 

pracowników Urzędu, 

h) zapewnienie bezpieczeństwa danych zawartych w komputerowych zbiorach danych 

Urzędu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi przyjętymi 

w Urzędzie, 

i) zapewnienie sprawności i bezpieczeństwa systemu  łączności internetowej 

wykorzystywanej w pracy Urzędu, 

j) pomoc w prawidłowym działaniu aplikacji i systemów zainstalowanych w gminnych 

jednostkach organizacyjnych, 



k) prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, jej redagowanie            

oraz przeprowadzanie bieżącej aktualizacji na podstawie danych przekazanych     

przez komórki organizacyjne Urzędu;  

 

2) w zakresie zamówień publicznych: 

 

a) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne na dostawy, 

usługi i roboty budowlane, 

b) zapewnianie zgodności realizowanych zamówień z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

c) prowadzenie dokumentacji przetargowej, 

d) prowadzenie dla Urzędu rejestru zamówień publicznych. 

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

1. Stanowisko pracy związane z praca przy komputerze, przemieszczaniem się w terenie 
i wewnątrz budynku, obsługą interesanta. 

2. Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze budynku Urzędu Gminy w Kodrębie  
(bez możliwości wjazdu osób niepełnosprawnych – brak windy). 

3. Praca w pełnym, wymiarze czasu pracy. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Kodrębie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 % . 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

Niezbędne 

Kandydatem na stanowisko może być osoba, która: 

1. Posiada obywatelstwo polskie, 
2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 

publicznych. 
3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
4. Posiada wykształcenie wyższe informatyczne. 
5. Cieszy się nieposzlakowana opinią. 
6. Posiada co najmniej 1 roczny staż pracy w administracji samorządowej. 
7. Dobra znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych  

i kodeksu postępowania administracyjnego. 
8. Wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji. 

Wymagania dodatkowe: 

1. Odpowiedzialność, systematyczność, zaangażowanie, komunikatywność, solidność  
i dyspozycyjność. 



2. Umiejętność samodzielnego organizowania pracy. 
 
 

Dokumenty aplikacyjne winny zawierać: 

1. List motywacyjny 
2. Życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej 
3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, poświadczone za zgodność  

z oryginałem 
4. Kserokopie świadectw pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem 
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, poświadczone  

za zgodność z oryginałem 
6. Referencje, opinie i inne dokumenty potwierdzające nieposzlakowaną opinię 

kandydata 
7. Oświadczenia: 

a) o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 
b) o nie toczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym, 
c) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw 

publicznych, 
d) o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach 

aplikacyjnych złożonych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.). 

8. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
9. Kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, 

który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy  
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.  

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „ Nabór –  
referent ds. informatyki i zamówień publicznych” w sekretariacie Urzędu Gminy w Kodrębie 
w terminie do dnia 24 września 2012 r.  (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Kodrębie).  

Informacja o osobach, które spełnią wymogi formalne oraz o terminie rozmowy 
kwalifikacyjnej będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Kodrąb  
oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie. 

 

 

 

 


