W ym agane dokum enty aplikacyjne w inny być w łasnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub
doręczone listownie w term inie do dnia 18 lutego 2019 r. (włącznie) do godz. 1530 pod adresem:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
Referat Organizacyjny
47 - 330 Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34
w zaklejonych kopertach z dopiskiem : "Nabór na wolne stanowisko - aplikant Straży Miejskiej w

Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach".

Aplikacje, które w płyną do Urzędu po wyżej określonym term inie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie M iejskim w Zdzieszowicach w dniu 19 lutego 2019 r.
Po

dokonaniu

w stępnej

analizy

dokum entów

pod

względem

form alnym

przez

Komisję

Rekrutacyjną, kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego postępow ania rekrutacyjnego
zostaną pow iadom ieni telefonicznie o term inie i m iejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru,
na który składa się test sprawnościowy, test kwalifikacyjny i rozmowa kw alifikacyjna.

Wybrany kandydat
psychologicznym.

po zawarciu
Niezaliczenie

umowy o pracę, podlega obowiązkowym
badań

psychologicznych

będzie

badaniom

równoznaczne

z

nieprzedłużeniem umowy o pracę.
Z Regulam inem naboru można się zapoznać w siedzibie Urzędu - Referat Organizacyjny lub na
stronie Biuletynu Inform acji Publicznej w w w .bip.zdzieszow ice.pl.
Dodatkowe inform acje można uzyskać pod num erem telefonu 77/40-64-411, 40-64-400.
Informacja o wyniku naboru będzie um ieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
w w w .bip.zdzieszow ice.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie M iejskim w Zdzieszow icach, ul. B. Chrobrego 34 w term inie do

25 lutego 2019 r.
Przewidywany term in rozpoczęcia pracy: 18 marca 2019r.

Informacje dodatkowe:
Osoby, które po raz pierwszy podejmują pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku
urzędniczym, muszą odbyć służbę przygotowawczą, organizowaną w czasie trwania zawartej z nimi umowy
na czas określony, a pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę jest warunkiem dalszego zatrudnienia
pracownika.
W ybrany kandydat, przed zawarciem um owy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć inform ację
z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za um yślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
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publicznego lub um yślne przestępstwo skarbowe.
*kwestionarusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie i ośw iadczenie kandydata o
posiadaniu nieposzlakow anej opinii są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
w w w .bip.zdzieszow ice.pl lub do pobrania w Referacie Organizacyjnym Urzędu M iejskiego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Niniejszym inform ujem y, że w celu podejm owania czynności związanych z procedurą
naboru na w olne stanowisko urzędnicze, przetwarzam y dane osobowe kandydata. Przetwarzanie
to w ykonujem y na podstawie obow iązujących aktów prawnych lub na podstawie zgody - gdy
kandydat przekazuje nam więcej inform acji, niż wymagamy.
Adm inistratorem , czyli podm iotem decydującym o tym , jak będą wykorzystywane
przetwarzane dane osobowe, jest Urząd M iejski w Zdzieszowicach reprezentowany przez
Burm istrza Zdzieszow ic, m ający siedzibę w Zdzieszow icach (47-330) przy ul. Bolesława Chrobrego
34.
W celu uzyskania inform acji o sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
praw z tym związanych należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, najlepiej poprzez
e-m ail: iod@ zdzieszow ice.pl.
W szystkie inform acje, których przekazanie wym aga od nas ogólne rozporządzenie
o ochronie danych (RODO), dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu
M iejskiego w Zdzieszow icach pod adresem https://bip.zdzieszowice.pl w zakładce Dane osobowe.
Można je także uzyskać w sekretariacie Urzędu M iejskiego w Zdzieszowicach w godzinach pracy.
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