WOJT GMTNY CHOJNICE
oGŁASZA NABOR NA woLNE STANowISKo PRACY
Nazwastanowiskaplacy _ DYREKTOR GMINNEGO ZESPOŁU oŚwra.ry
W CHOJNICACH
WYMAGANIA:
I

Wymagania niezbędne:

Kandydatemmożebyć osoba,która posiada:
1) obywatęlstwopolskie,
2) wykształceniewyzsze,
3) doŚwiadczeniezawodowe -co najmniejpięcioletni staŻpracy'
4) ZnajomoŚó przepisów prawa oświatowego,prawa pracy, ustawy kodeks
postępowania administracyjnego,ustawy o samorządzie gminnym' ustawy
prawo zamowień publicznych, ustawy o dyscyplinie finansów publicznych'
ustawy o finansachpublicznych, ustawy o pracownikachsamorządov\rych.
5) nieposzlakowanąopinię.
6) pełną zdolnośó do czynnoŚci prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych
7) Kandydat nie moie być skazany prawomocnym wyrokiem sądu Za
przestępstwo ściganeZ oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe
8) Umiejętnośókorzystaniaz ap|ikacjibiurowych pakietu MS oFFIcE.
II.

Wymaganis dodatkowe:
jednostką
na stanowiskuzwiązanymz zarządzaniem
a) wskazanedoświadczenie
w JST.
|ubzarządzaniem
oświatą
oświatową
i kreatywność'
b) komunikatywnoŚć,
otwartość
za rea|izowanezadania,
c) odpowiedzialnośÓ
na stres,
d) odpornośó
pracyw zespole,
e) umiejętnośó
0 dyspozycyjnośó,
g) znajomoŚóprocedurpozyskiwaniaśrodkówpozabudŻetowych,

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, w tym:
1) Kierowanie całoksztahemprac Gminnego Zespołuoświatyw Chojnicach oraz
szkół podległychGminie.
sprawowanienadzoru nad działalnością
2) Prowadzenie zadaninwestycyjnychi remontowychobiektów szkolnych,
3) Przedkładanie Radzie Gminy w Chojnicach corocznych sprawozdań z
działalności
GZo,
4) Planowanie i wykonywanie budzetuGZO
5) GospodarowaniemajątkiemGZo
6) Nadzór nad utrzymaniemobiektów oświatowych.
7) organizowanie dowozu uczniów do szkół.

8) Nadzor nad opracowywaniemprojektow uchwałRady Gminy w Chojnicach w
sprawachdot. oświaty'
9) Wykonywanie innych zadan i czynnościzwiązanychz działalnością
kierowanej
j ednostki or ganizacyjnej.
IV.

Wymagane dokumenty:

1.
f.
3.
4.
5.
6.
7,
8.

życiorys(CV)
list motyrvacyjny
(świadectwa,
dokumentypoświadczające
wykształcęntę
dyplomy)
kwestionariuszosobowy dla osoby ubiegającejsię o zatrudnienie(wyłączniena
druku ze stronyBIIP. dokumenĘdo pobraniaprzy naborze)
dokumenty potwierdzającekwalifikacje i staŻ pracy oraz o posiadanych
umiejętnościach(świadectwa
pracy,zaświadczęni
a, ceńyfikaty' itp.)
oświadczenie
o zdolnoścido czynnoŚciprawnychoraz korzystaniuz pełnipraw
publicznych
oświadczenieo niękaralnoŚciZa umyślneprzestępstwościganez oskatŻęnia
publicznegolub umyślne
przestępstwo
skarbowe,
oświadczenieo wyrazeniu zgody na ptzetwarzaniedanych osobowych do cęlów
naboru.

Wymaganedokumentyosobowena|eŻyskładaćosobiście
w siedzibieurzędu'|ub za
poŚrednictwempoczty, na adres:
Urząd Gminy w Chojnicach, ul. 31 SĘcznia 56 ao89-600Chojniceo
z dopiskiem:
DoĘczy naboru na stanowisko

DYREKToRA GMINNEGo ZESPoŁU oŚwI,ł.rY w CHoJNICACH.
w t e r m i n i e d o d n i a 0 3 . 1 1 . 2 0 1 1r .
Podania' które wpłyną do urzędu po wyzej określonymterminie' nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej (bip.gminachojnice.com.pl)
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie
urzędu. Wymagane dokumenty osobowe: list motywacyjny, szczego|nie CV (z
uwzględnieniemdoktadnegoprzebiegukariery zawodowej),powinny byó opatrzoneklauzulą:
Wyrażamzgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnychdo realizacji procesu relcrutacjizgodnie z ustawq z 29,08,]997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r, Nr ]0], poz,926 z późn. zm,) oraz ustawąz
21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych(Dz. U. Nr 223,poz.1458 z późn.zm.).

