
Urząd Gminy Charsznica ,32-250 Charsznica , ul. Kolejowa 20
ogłasza nabór kandydatów do pracy  

na wolne stanowisko urzędnicze doradcy zawodowego
w Urzędzie Gminy Charsznica, 32-250 Charsznica, ul. Kolejowa 20

w 1/5 wymiaru czasu pracy.

1.     Wymagania  kwalifikacyjne :
niezbędne:
a)     obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o 
pracownikach samorządowych,
b)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,
d)    wykształcenie wyższe-magisterskie o kierunku- poradnictwo zawodowe, pedagogika, 
psychologia, 
e)    znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tj. Dz. U. z 
2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm./, 
f)     znajomość przepisów rozporządzenia MPiPS  z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów 
i warunków prowadzenia usług rynku pracy /Dz. U. Nr 177 poz. 1193/, 

dodatkowe :
• umiejętność obsługi komputera   (MS Office).
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, 
• znajomość zagadnień z zakresu rynku pracy, 
• znajomość zasad i metod prowadzenia zajęć indywidualnych, grupowych i warsztatowych z 

zakresu poradnictwa zawodowego, 
• samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, 
• umiejętność pracy w zespole, 
• umiejętność radzenia sobie w trudnych i stresujących sytuacjach.  

2.     Warunki pracy na stanowisku:
• Praca w pomieszczeniu biurowym , ul. Kolejowa 20 , budynek wielofunkcyjny . 

3.     Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: 
• udzielanie informacji zawodowych: grupowych i indywidualnych bezrobotnym i 

poszukującym pracy, 
• udzielanie porad indywidualnych i grupowych bezrobotnym i poszukującym pracy, 
• opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania, 
• określanie przydatności bezrobotnego i poszukującego pracy do zawodu, 
• gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji o zawodach, sposobach 

uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz o rynku pracy, 
• doradztwo dla pracodawców w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska 

wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych, 
• współpraca z partnerami rynku pracy w zakresie wymiany informacji i promowania 

aktywnych postaw na rynku pracy, 

4.     Oferta kandydata musi zawierać:
a)     CV wraz z listem motywacyjnym 
b)     Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
c)     Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe 
uprawnienia i kwalifikacje,



d)     Kserokopie  świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy .
e)     W przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
f)     Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 
publicznych oraz że nie toczy się postępowanie karne wobec kandydata,
g)     Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  
h)     Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych , zawartych w ofercie 
pracy  dla potrzeb rekrutacji , zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych ( Dz. U. z 2002 r.  Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
i)     Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu 
obywatelstwa  państwa Unii Europejskiej lub innego państwa , którego obywatelom przysługuje 
prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej.

5.     Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Charsznica ,w rozumieniu 
ustawy przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w listopadzie 2013 roku nie wyniósł co najmniej 6 %.

6. Termin, miejsce i forma składania dokumentów:
• Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres 

Urzędu Gminy Charsznica, 32-250 Charsznica ul. Kolejowa 20, w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem :

„Nabór na stanowisko doradca zawodowy .”, 
do dnia 30 stycznia 2014 roku.

Decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Gminy Charsznica.
• Dokumenty , które wpłyną do Urzędu Gminy Charsznica po wyżej  

określonym terminie nie będą rozpatrywane.
• Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy 

informacyjnej Urzędu Gminy Charsznica,  ul. Kolejowa 20.

Charsznica, 17.01.2014 r.                                                Podpisał:     Wójt Gminy
                                                                                                             mgr inż. Jan Żebrak



KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 
1. Imię (imiona) i nazwisko .......................................................................................................... 

2. Imiona rodziców ...................................................................................................................... 

3. Data i miejsce urodzenia ........................................................................................................ 

4. Obywatelstwo ......................................................................................................................... 

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) ......................................................................... 

................................................................................................................................................... 

6. Wykształcenie ......................................................................................................................... 

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy) 

7. Wykształcenie uzupełniające ..................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania) 

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ..................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) 

10. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję*) w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. 

11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria ....... nr ............. 

wydanym przez ........................................................................................................................... 

lub innym dowodem tożsamości .................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
  

................................................................ 
(miejscowość i data) 

 

 ................................................................ 
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

______________ 
*) Właściwe podkreślić. 


