Sygnatura akt
Or-II.2110.5.2018.DB

Burmistrz Szydłowca
Rynek Wielki 1
26-500 Szydłowiec

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
NA STANOWISKO
REFERENTA W REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Urzędu Miejskiego w Szydłowcu

Informacje o kandydacie
nazwisko:

pierwsze imię:

drugie imię:

wykształcenie:

data urodzenia:

-

(RRRR-MM-DD)

-

DANE KONTAKTOWE

(adres do korespondencji , telefoniczne numery kontaktowe itp.)
miejscowosś cś:

kod pocztowy: ulica:

telefon stacjonarny:

nr domu:

telefon komoś rkowy:

faks:

nr lokalu:

adres poczty elektronicznej:

Ostatnie miejsce zatrudnienia
nazwa instytucji:
Adres:

Status
(proszę zaznaczycś X własś ciwą odpowiedzś )

zajmowane stanowisko:

 PRACOWNIK

 EMERYT, RENCISTA

 WŁASNA DZIAŁALNOSŚ CŚ GOSPODARCZA

 NIE PRACUJE

OŚWIADCZENIA
Ja, nizż ej podpisany(a) .......................................................................................................................... osś wiadczam, zż e:

1. jestem obywatelem polskim/posiadam obywatelstwo ……………………………………..*
2. mam/nie mam* pełną zdolnosś cś do czynnosś ci prawnych oraz korzystam/nie korzystam* z pełni
praw publicznych,
3. byłem/nie byłem(am)* karany(a) za umysś lne przestępstwo lub umysś lne przestępstwo skarbowe,
4. wyrazż am zgodę/ nie wyrazż am* na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osoś b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoś lne rozporządzenie
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji.
UWAGA: * niepotrzebne skreślić
miejscowość, data (RRRR-MM-DD)

czytelny podpis kandydata

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE i WARUNKUJĄCE DOPUSZCZENIE DO KONKURSU
Wykształcenie oraz wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na stanowisku Referenta
w Referacie Gospodarki Komunalnej
Wymagane
w ogłoszeniu:

Posiadane

Wykształcenie sś rednie
(proszę wymienić miejsca pracy i okres zatrudnienia)
Minimum 2- letni stazż pracy

II. WYMAGANIA DODATKOWE
Wiedza i umiejętności
1.
2.
3.

Proszę dokonacś samooceny swojej wiedzy i okresś licś na skali od 1 do 5, w jakim stopniu zna Pan/ Pani poszczegoś lne zagadnienia wymienione
w ogłoszeniu.
Skala: 1 oznacza najniższy stopień, 5 – doskonałą znajomość zagadnienia.
Proszę zaznaczycś odpowiedzi okresś lające pochodzenie wiedzy – znajomosś ci zagadnienś zawartych w wymaganiach.
Proszę zaznaczycś , jak często miał(a) Pan /Pani do czynienia z wymienionymi zagadnieniami w codziennej pracy.

Wymienione
w ogłoszeniu:
znajomosś cś ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym,

znajomosś cś ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu
postępowania administracyjnego,

znajomosś cś ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych,

znajomosś cś ustawy z dnia z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamoś wienś publicznych,

ustawy z dnia z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamoś wienś
publicznych

Samoocena
(1)

Pochodzenie wiedzy
(2)
-

ciągle

-

często

-

rzadko

-

nigdy
ciągle

-

często

-

rzadko

-

nigdy

wykształcenie
dosś wiadczenie zawodowe obecne
dosś wiadczenie zawodowe wczesś niejsze
indywidualne zainteresowania
inne….............................................................................

-

ciągle

-

często

-

rzadko

-

nigdy

-

wykształcenie
dosś wiadczenie zawodowe obecne
dosś wiadczenie zawodowe wczesś niejsze
indywidualne zainteresowania
inne….............................................................................

-

ciągle

-

często

-

rzadko

-

nigdy

-

wykształcenie
dosś wiadczenie zawodowe obecne
dosś wiadczenie zawodowe wczesś niejsze
indywidualne zainteresowania
inne….............................................................................

-

ciągle

-

często

-

rzadko

-

nigdy

1–2–3–4–5

-

wykształcenie
obecne dosś wiadczenie zawodowe
dosś wiadczenie zawodowe wczesś niejsze
indywidualne zainteresowania
inne….............................................................................

1–2–3–4–5

-

wykształcenie
dosś wiadczenie zawodowe obecne
dosś wiadczenie zawodowe wczesś niejsze
indywidualne zainteresowania
inne….............................................................................

-

1–2–3–4–5

1–2–3–4–5

1–2–3–4–5

Zastosowanie
(3)

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
- Kodeks cywilny,

ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach
wojennych,

ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej,

ustawy z dnia 13 wrzesś nia 1996 r
o utrzymaniu czystosś ci i porządku
w gminach,

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych,

ustawy z dnia 6 wrzesś nia 2001 r.
o dostępie do informacji
publicznej
rozporządzenia Prezesa Rady
Ministroś w z dnia 18.01.2011r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazoś w
akt oraz instrukcji o organizacji i
zakresie działania archiwoś w
zakładowych;
umiejętnosś cś biegłej obsługi
komputera, szczegoś lnie
znajomosś cś pakietu MS Office
(Word, Excel) lub Open Office.

Znajomosś cś topografii gminy
Szydłowiec

1–2–3–4–5

1–2–3–4–5

1–2–3–4–5

1–2–3–4–5

1–2–3–4–5

1–2–3–4–5

1–2–3–4–5

1–2–3–4–5

1–2–3–4–5

-

wykształcenie
dosś wiadczenie zawodowe obecne
dosś wiadczenie zawodowe wczesś niejsze
indywidualne zainteresowania
inne….............................................................................

-

ciągle

-

często

-

rzadko

-

nigdy

-

wykształcenie
dosś wiadczenie zawodowe obecne
dosś wiadczenie zawodowe wczesś niejsze
indywidualne zainteresowania
inne….............................................................................

-

ciągle

-

często

-

rzadko

-

nigdy

-

wykształcenie
dosś wiadczenie zawodowe obecne
dosś wiadczenie zawodowe wczesś niejsze
indywidualne zainteresowania
inne….............................................................................

-

ciągle

-

często

-

rzadko

-

nigdy

-

wykształcenie
dosś wiadczenie zawodowe obecne
dosś wiadczenie zawodowe wczesś niejsze
indywidualne zainteresowania
inne….............................................................................

-

ciągle

-

często

-

rzadko

-

nigdy

-

wykształcenie
dosś wiadczenie zawodowe obecne
dosś wiadczenie zawodowe wczesś niejsze
indywidualne zainteresowania
inne….............................................................................

-

ciągle

-

często

-

rzadko

-

nigdy

-

wykształcenie
dosś wiadczenie zawodowe obecne
dosś wiadczenie zawodowe wczesś niejsze
indywidualne zainteresowania
inne….............................................................................

-

ciągle

-

często

-

rzadko

-

nigdy

-

wykształcenie
dosś wiadczenie zawodowe obecne
dosś wiadczenie zawodowe wczesś niejsze
indywidualne zainteresowania
inne….............................................................................

-

ciągle

-

często

-

rzadko

-

nigdy

-

wykształcenie
dosś wiadczenie zawodowe obecne
dosś wiadczenie zawodowe wczesś niejsze
indywidualne zainteresowania
inne….............................................................................

-

ciągle

-

często

-

rzadko

-

nigdy

-

wykształcenie
dosś wiadczenie zawodowe obecne
dosś wiadczenie zawodowe wczesś niejsze
indywidualne zainteresowania
inne….............................................................................

-

ciągle

-

często

-

rzadko

-

nigdy

Predyspozycje osobowościowe
1.
2.

Proszę dokonacś samooceny i okresś licś na skali od 1 do 5 (gdzie 1 okresś la najnizż szy stopienś , 5 –najwyzż szy), w jakim stopniu posiada Pan/
Pani niezbędne na tym stanowisku predyspozycje, umiejętnosś ci i zdolnosś ci.
Proszę kroś tko uzasadnicś swoją ocenę.

Wymienione
w ogłoszeniu:

Samoocena
(1)

Umiejętnosś cś organizacji pracy
własnej i samodzielnego
wykonywania zadanś

1–2–3–4–5

Kreatywnosś cś, sumiennosś cś,
dokładnosś cś, systematycznosś cś

1–2–3–4–5

Komunikatywnosś cś i
odpowiedzialnosś cś.

1–2–3–4–5

Umiejętnosś cś pracy w zespole

Uzasadnienie:
(2)

1–2–3–4–5

Oświadczam, że informacje podane w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe
miejscowość, data (RRRR-MM-DD)

czytelny podpis kandydata

