Załącznik nr 4
do Regulaminu naboru
na wolne stanowiska aplikanta
w Straży Miejskiej w Świętochłowicach

Świętochłowice, dn. 21.09.2011r.
KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
ogłasza nabór kandydatów
NA DWA WOLNE STANOWISKA STRAŻNICZE – APLIKANTÓW
W STRAŻY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
ul. Katowicka 54 a

I.

WYMOGI KWALIFIKACYJNE
1.
−
−
−
−
−
−
−

Wymagania niezbędne:
obywatelstwo polskie,
ukończone 21 lat,
korzystanie z pełni praw publicznych,
wykształcenie co najmniej średnie,
posiadanie nienagannej opinii
posiadanie sprawności pod względem fizycznym i psychicznym
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia
publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
− stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
2.
−
−
−

II.

Wymagania dodatkowe:
matura, licencjat,
prawo jazdy kat. B
podstawy obsługi komputera.

ZAKRES ZADAŃ REALIZOWANYCH NA STANOWISKU
− przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń
przełożonych,
− poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,
− zachowanie tajemnicy prawnie chronionej,
− podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia
a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
− zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami,
przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
− stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
− zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.

III.

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Umowa o pracę na czas określony 1 roku, orientacyjnie od 01.12.2011r do
01.12.2012r. i pozytywne zakończenie w tym okresie szkolenia podstawowego
strażnika miejskiego z możliwością późniejszego zatrudnienia na czas określony
nie dłuższy niż 3 lata albo na czas nieokreślony.
Wynagrodzenie brutto : 1600,-pln.

IV.

WYMAGANE DOKUMENTY
1. List motywacyjny,
2. Kwestionariusz osobowy (wzór ustalony Rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. Dz. U. nr 62 poz. 286 z późn.
zmianami – kwestionariusz dostępny w siedzibie Straży Miejskie
w Świętochłowicach) lub na stronie internetowej www.swietochlowice.pl
w zakładce oferty pracy
3. Życiorys - CV,
4. Kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku
pracy
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane
kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem,
6. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,
7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
praw publicznych
8. Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej lub o charakterze
prowadzonej działalności gospodarczej.
9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku strażnika
miejskiego,

V.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do
14 października 2011r. w siedzibie Straży Miejskiej w Świętochłowicach ul.
Katowicka 54a, w zaklejonej białej kopercie A4, podpisanej imieniem
i nazwiskiem kandydata oraz z dopiskiem „nabór na wolne stanowisko strażnicze
- aplikant w Straży Miejskiej w Świętochłowicach”.
W przypadku ofert nadsyłanych pocztą, o dacie złożenia decyduje data stempla
pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI.

ZASADY PRZEPROWADZANIA PROCEDURY REKRUTACJI
Procedura rekrutacyjna obejmuje analizę dokumentów aplikacyjnych, testy
kwalifikacyjne (test sprawdzający sprawność fizyczną kandydata oraz test
z wiedzy specjalistycznej, wymaganej na danym stanowisku) oraz rozmowę
kwalifikacyjną. O terminie i miejscu przeprowadzenia testów
i rozmów
kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne, określone
w niniejszym ogłoszeniu, będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru podana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej
UM oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz w siedzibie Straży
Miejskiej w Świętochłowicach
Dodatkowych informacji o naborze udziela p. Dorota Filipczak - sekretarz
Komisji, tel. 0-32 3491972
Termin wywieszenia ogłoszenia – od 26.09.2011r.

Komendant Straży Miejskiej
w Świętochłowicach
Bogusław Buliński

