Burmistrz Krapkowic ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy:
Podinspektor ds. sportu i turystyki
w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach
1. Stanowisko pracy:

•

Podinspektor ds. sportu i turystyki - 1 etat

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

•
•
•
•
•
•
•

obywatelstwo polskie,
pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarŜenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
nieposzlakowana opinia,
wykształcenie wyŜsze,
biegła znajomość obsługi komputera (MS Office/znajomość obsługi urządzeń biurowych),
znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania
administracyjnego, ustawy o sporcie, ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie,
ustawy o usługach turystycznych.

3. Wymagania dodatkowe:

•
•
•
•
•
•

preferowane wykształcenie o specjalności: sport, turystyka i rekreacja,
umiejętności organizacyjne,
znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym (angielski, niemiecki),
komunikatywność i umiejętność współpracy z ludźmi,
znajomość zasad pozyskiwanie środków zewnętrznych (unijnych i krajowych) na dofinansowanie
realizowanych zadań,
dyspozycyjność i zaangaŜowanie.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:
1. w zakresie sportu i turystyki:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

przygotowywanie warunków organizacyjno-prawnych, finansowych i materialno-technicznych
dla rozwoju i prowadzenia sportu i turystyki na terenie gminy,
opracowywanie projektów i realizacja uchwał Rady Miejskiej w Krapkowicach,
wykonywanie zadań gminy określonych w przepisach o sporcie,
przygotowanie projektów i realizacja zaakceptowanych przez organy gminy programów
rozwoju sportu i turystyki,
realizacja programu stypendialnego w zakresie sportu,
prowadzenie banku informacji o moŜliwościach:
- nawiązania współpracy w zakresie sportu i turystyki,
- udzielanie pomocy w zakresie organizacji przedsięwzięć o charakterze sportowym,
rekreacyjnym i turystycznym,
- pozyskiwania wsparcia finansowego oraz organizacyjno-technicznego dla rozwoju
sportu i turystyki ze strony gminy lub ze źródeł znajdujących się poza budŜetem,
celem udostępnienia ich wszystkim podmiotom zainteresowanym działalnością
mogącą przyczynić się do rozwoju miasta w sferze kultury fizycznej.
wykonywanie zadań gminy określonych w przepisach o usługach turystycznych,
przygotowanie oraz bieŜąca aktualizacja kalendarza imprez, wydarzeń sportowych
i rekreacyjnych.

2. w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1)
2)
3)
4)
5)

opracowywanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
opracowywanie sprawozdań z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
organizowanie spotkań i szkoleń dla organizacji pozarządowych
przygotowywanie procedur konkursowych dot. realizacji zadań wynikających z ustawy
o poŜytku publicznym i o wolontariacie
przygotowywanie procedur konkursowych dot. realizacji zadań wynikających z ustawy
o sporcie

5. Wymagane dokumenty:

•
•
•
•
•
•
•
•

list motywacyjny,
kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie według wzoru dostępnego na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice,
CV - z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej
i zajmowanych stanowiskach, oraz ewentualny opis doświadczenia w sporządzaniu wniosku
aplikacyjnego
kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarŜenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie kandydata o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.

6. Miejsce i termin złoŜenia dokumentów:
Dokumenty naleŜy złoŜyć lub przesłać na adres Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Nabór na podinspektora ds. sportu i turystyki” do dnia 12.09.2011 r. do godziny 17.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

•
•
•

dokumenty złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane.
osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego
postępowania zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania
o udzielenie informacji o osobie„ z Krajowego Rejestru Karnego.
Burmistrz Krapkowic
/-/ Andrzej Kasiura

Podmiot udostępniający informację:
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:
Data wytworzenia:

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
2011-08-10

