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P7KKt1r04220r7 Ostrou \\'iclkopo]ski. Clnia 25 paździenika 2017 roku

Komendant Polł'iatowy Patistrvorłe_j

kand1''datóu/kandydatek na stanorvisko

SllażY Pożamej poszukuje

specjalista do sprarv: organizrc)jno - kadrowych w Wytlziale
ds. Kontrolno-Rozpoznarvczych i Kadr

Wymiar etatu; 1

Liczba stnnowisk pracy: I

Miejsce rvykonywania pracy: ()str'rirł \\iielliopolsI<i

Adres urzędu:

I(omęlda Porviatowa

l'aństwo$'ej StraŻ}. Pożarnej

ul. Stefana Batorego 2l
63-400 ostrórv Wielkopolski

WARUNKI PRĄCY

. Pr-aca adninistrac1'jrio'biuloir,a r'v)'kon)'rr,ana od poniedziałku do piątku rv godz' od

7.j0 do 15.30 rł'sier]Zibie tLLt. iednostlii.
. Wymagal}a dyspozycyjrrość na pot]-Zcb), ufzędu W w1'jątkori1,cb przypadkach

rv1'kon1'wanie prac-v rv goc1zinaclr rlaclliczborvl'ch (czas pracy poza norlnaty\Yę1l1

bedzic rel<olnpensou !nę \\'lic./lliC.z:l,clr rr oln) ln l
. W)jazdy Sfużbowę rv tanlach naracl sz|<oletliorr'ych. odpraw itp',
. CZęste kontakt)' z podmiotami zerrlętr'zn1'nri oraz pracorł'likani ko1lęndy'
. ośrr,iętlenic naturalne i sztuczne'
. Praca pIZy l]lonitolzę l]o\}żoj ,l gocizin dzienrric,
. Stres związan1'' z kontrolanri prorvadzotrltli przcz organy Zęwnętrz]]ę i\\'ę$nęlIZn\r'

' Narzędzia i natęrial1' prac1' - kompLlter. kserokopiarka' drukarka. skaner'
ni5/c/dll'r. i inne urządzelti'' l'i'lr. rl:.

. Stalowisko prac-v- zlokllizorvane .jest na l piętlze budl,nku.

. Toaleta l']ie dostosort'ana clo pott zclr ost'lb nicpcłlrosprar.vn1'ch' brak ri indy -

konieczność poruszania się po bud1'rrliu. brak oznaczęli dla osób niewidornych, brak



spęcjalistyczn'Ych urządzeli Lllnoż]i\l iajllc\.c l] pfacę osobom nie\\'idonym.
niedosh,s7ąc],']n i g1Llc1]onielrr}'m'

ZAKRES ZADAŃ
. plo\Yadzęnię kancelarii tlgtilrrej i Sekletiil'ia1Ll Konendanta Po\\'iato$ęgo.
. oIganiZacja narad i odprari' s]użborvr'ch z ttclzialetn Kolnęlldanta l)o\\'iak]tc8o.
. spouądzanię sprawozdiul i analiz 1']a tel}]irl sti]l1o\ł'iska Prac\'
. prorł'adzenie zgodnie z obolr,1ązrrjąc1'llli zlsadanri teczęk oSobow)'c]r stfażakóW

i pracorrnikórv cvrriln.vch I(onrencl1, Porr iatorr'ej PSP
. 1r1,".rrJzcnic rcji'u,"r ier.iJenii'. r r'r :

Iist obecności.

urlopów i zrł'o1nicń Icliarskich.

dziennika korespondencl' jnego.

5(dl'g'' /,]żal(il i rt tri,'.l', 'rr .

zarządzęń- rozkaz(i\!'. dccyzji. rt'1ł1'czn'r,ch itp' Komendanta Porviatorvcgo PSP
oraz organólv naclrzędlt1'ch.

w}jść straŻaków i pt acorvnikólr' lr eoclzinac1r sluŻborvvc]r.

intbnrracji We$,ttętlzl)!'cl] i iItrr1clr niezbędn1'clr dla prarviclłorvego

lunl,L ionorr anir Kornc.rd..
. rcali7o\ranię ZadaIi z 7al(lcstl pIano\!irtria prac}. T{ot'nendy l)owiilto\\ ęi oraZ

pŹ}'goto\'ywanie Zbiorcz1,ch analiz i rr,ljos]rórr z zakresu działania urzędu.
. cwidetrciolo\ralie picczęci i stcmpli ir ]iouendzie porr'iaklrvej.
. redago$'anie standarc1orv)'ch pism i pl'zepisvrr'anic zleconych tęLsto\\.
. alchilvizo\\'anie dokumęlltó\1' spo]'7ą(lzall1'ch i opracor'r,1'1r'anvclr rv ranrach

Zailno\Yanęgo stanoWiska

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

. W}'ksztalcęl]ie: \1,\'żsZe

. Zna_iolność przepisórv z za]<lesu PSP. ochlon\'p]'ZęciwpoŻarorvej. słuŻby cyrvilnej'
poStęl]o\ł'ania adlrlinistlirc),jl]ego. kodekSu prac1'. ochlon1' dan!'clt osobo\Yych.

salnolzaślu telytofialncgo i L]ostępu do irrtbrtnacji publiczncj
. Staż placv| 1 roli rv adnin islt acii pLlblicznc'j lub21atarvprao''_biurorrcj,
. Biegła obsłrrga kompLltcra iufządzeli biulo\\]'cl] (dobra ZI]ajolność pakie1u MS

office lr'szczególntlści t zaliresie pt'ogl'allu Word i Exce1),

. Zdohość alralityczncgo rn}ślenia i 1'cllmLLlorr'ania rvnioskórv.

. pral o jazdy kat. B

. Posiadanie obylvatęlst\\'a polsLięgo

. Korz)'stanie z pelni prau' publicznl'ch

. Nięskazanie pr'arvunocl1)'m wy't'okienl za unr]'ślne przestępstr.vo Iub unryślne
pIZęstępstwo 5karbo\\e



wY\,l ĄC Ą\IĄ I)oDĄTKowf

. W)'kształcęnię: w}'ższę nł jedn}'m Z kiel'un1ió\\ obcjnrując!'ch irdlninistrację,
pralvo' rachunkorł ość lub tlnansę.

. Dośq.jadczcnic v.prorł,adzcniu sckrctariatu. ](adl. rachLlnko1vości lub llnansórr,

DoKUMENTY I oŚwl.łoczlNtł NIEZBĘDN E

. Zyciorls/CV i list mol)\\,ac,in)

. Podpisane kopie dokumęntów pot\\'icrdzajqc1'ch spełnienic rł'1''llagania niezbęórcgo
* zakresie r'vyksztalcenia

. Podpisane kopie dokumcnt(iw pol\\'icrdzl]lpr,clr spehlienic rvl'magania niezbędncgo
rv zakrcsic clośrviadczcnia zarvodorlcgo , sta7u placy

. I'odpisana kopia prawa jrzdy

. Podpisane oświaclczenic o posiar]aniu ob'r'l'atelstwa polskiego albo podpisana kopia
dokumentu pot\\'ierdzającego posiadanic polsl<ięgo oby\ł.atclst\\,a

. Podpisane ośrviar]czenie o lr'),rażcniu 7god), na przetwarzanie dalrvclr osoborł1''ch do
cęlórv naboru zalącznik nr l

. l'odpisane ośri'iadczenie o kolz)'sta1}iu z pelni prari'publicznlclr załącznik nr 2

. Podpisrrne ośrr'iadczenie o nieskazaliu l]l'a\vomocn\'l'Il \łyrokicn za rimyślne
p]'zestępStwo lub u]nyś1ne przestępstrr,,.l sliarborvc załączl'tik nr 3

. Podpisale oświadczenie o zgodzie tla pub1ililcję rvvnikóW poszcZególnych etapó\r
postęporr'aniakwa1ifikac1jnego za]aczlrik nr4

DoKUMENTY I oŚwlłDczllNlł tloDATKoWE

. Podpisana kopia dokutlctr1u potwielclzljącceo niepelnospt arr'ność - rv przYpadku
kanci1'datekl'kand1'dató\\'. Zamielzając)r]] skor7\'Stać Z piefwszelist\va w
Zatrudnięniu \Y plzypadku. gc1"v zlra'jclą się li'uonie najlcpszych
kandydatęk/kandyclató\\'

. Podpisane kopie dokulllcnt(i$ poL\\ icr clza jąc1.c h spełnienie lvytrraganiu

doclatliowego \.1 Zaklęsic \ł}'kszta']ccnia
. l'odpisane kopie dokunęl]t(i\\ potN icrdzającl'ch spelnicrric rvyllagrnil

dodatko\\,ego W Zakresię cLośrviadczęnLa Za\\odorvcgo i' stażu placY

Tf RMrN Y r MrEJscE sKLAD ĄNlA DoK t ME_\TÓ\\

. Dokumęnt-Y należ.y 7'IQż),ć do: l0' ] 1 '20 ] 7

. Declclu.je rlata: sternpla loczto$'ego l osobiste:lo clostatczenia ofefil do Komctdl'

. Mie jsce Skladania doi(unentó\v:
Kolriencla Porviator.la PaliSt\Yo\rei straż\' Pożarnęj

u1. Stefana Batorego 21

63-400 ostrórv Wiclkopolslii
Wynragane dokrLmenty l']a1eż)'51iladać \\ Seli1'etariacie Komęnd-v lub rl W-vdzia1e ds'
kontroho - rozpoznar.vczych i kadr (pokr'r-j nr 6) u' dni robocze rv goclzinach od 7r0 clo

15r| lub listorvnie do dnia 10' l l.20 i7 I' (dec) duie data stempla pocztowęso)'



l)okumcnt}' na1ęŹ), składać ii' zaklejonc_j kopel.c1e z dopiskicll 
'.ol'erta 

prac-v ł służbie
.. tr ilrr. i- ilnic i nau lł it\n'

INNE INFORMACJE:
. w lrricsiącu poplzedza_iąc}'rn datę q]ub1ic7nienia (lgłoszenia lvskaŹnik zatrudnicnia

osób rriepełnosprarłnvch rr, ut'zęclzie. rr rozutnieniu przepisów o Iehabilitacii
zarvodorvej i społccznej olaz zatruclniatritl osób llicp elnospt arł,nyclr. nie lr1tiosi eo
najnnie| 6ló'

. Proce. nol-oru sLlldc cie z l\ cr.rlior.
- e{ap I - weryfikacja doklLmcntó\v.

- etap ]] - tęst wiedzy obcjnrujacr' ztajomość pf7episóv.Z Zakresu PSP. ochron1'
plzęci\1poŹalo\\ cj. słuŻb1' c1''rrilnej. poslęl]oi\,ania acln]inistrac}'jnego. ochlonv danvch
o',,6o1l'1'ch. Samorządu tęD'tolialnego oraz dostępu do inforrnacji publiczncj.
- etap lll sprarvdzęnie unieię1ności na staIlo\\ jsku komputerorr'1rn rr' zakresie
Llmiejętności redagorvania pistn rr, irp1ikacji Word oraz Zaawanso\ł'ania obsłusi arkUsza
kalkulacl,jnego Excel,
- ętap lV - roznorva krlirlillkac1jla rr'zalir.esic obejrnu_jąc1''n 4 obszal1,tenat}'czoę|
urnicjętność przekazvlvania. ocLbielania j tozunlienia intbnrracjirv nlorvie i piśnrie oraz
mcryto]'vcz1]a poplau.ność. konpleność. zrlięzlość istvl rv1'porłiedzi; mot)'\Ą,acja do
pod_ięcia plac)'W Korpusic S hrŹb1' C1'rr'ilrre'j rv Kl, PSP. zdolność analit1.cznego
lll\ al(lli.r. uInię'clnoti n rl.nr'.ltlia ] U--'llli/''\\ :l'liJ Irlc)

. Planorvany tcrn'1il1 zatrudrrieDia 1o 1 grLrdlia 201 7 r.oku.

. Wyrragrodzenie brutto rł,r,nosić będzie olio]o 2800.- zł'
of'efiY ZłoŻonq po teminię iLlb któl-c nię Za\\'ielaja konpletu dokrmcrrtórv lub nic
spełnia_ją lvr'lrrogów niezbędn),ch okreś1orr1'ch ri og1osZcIliu' WYklLlcza Się Z dalszęj
plocedury' naboru.

. Dokumcnt!'( iist ll]ott\\ac)'in)'. żr'ciot')'s. liopic 11ol<umentiirr' i ośrliirdczcnia) nuszą
t]}'ć opatŹone datą i podpisane ivlasnot'ęcztric)'

. DrLiki do pobrania na stronie intelllct()\\.'j ]!!tll,' lirirr'' ostlorr -nspłi:l]<p 'p]'/. 1ub

\\ sekrctariacię Ko1nenci1. PorriaLor'r'e j PSI, rr ()strorvie Wlkp'. r ' Slelana Batorego 2l rv dni
l'oDoc7e \Ą'poo7]]]Dcn ()o / (l() )

. Lista kanc1-':claróu, spełniając1,clr rr)nagania 1'('-nralne oraz in1brnacja o lcruilię ll
etaptl naboru Zostaną ulnieszczonc \\. C]n iu l 7 listopada 20 17 r' na strolię BlP. na
stlonie intęrnelowcj I(P PSP il oStIo\\ie Wll(p': www'o5tro\Y.p!!.\]!pł]'1 oIaZ
ri' siedzibic Komendv.
Nieslłrvienie się kand)'data \\,\\'VZl]iLczoll\ ln te]'n]inie \\,ętapie Il. lll Iub IV oznacza
rez1'gnac ję z udziafu \ł' poslępo\\,ŁrniLl.

O1'crt1' kand1''datów podleglją arc)rirlizat']i oraz blakorvaniu zgodnic z obolr iązLrjąc1 lni

l]1'Zęplsalnl'
. Dodatkole infbrnację trloŻla uz)'skirć pclrl nr tcl': ó2 332 42 63


