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1. Wymagania niezbędne : 
a) wykształcenie wyższe magisterskie, 
b) posiadanie obywatelstwa polskiego, 
c) posiadanie minimum rocznego stażu pracy w zakresie kadr, 
d) prawo jazdy kat B, 
e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni 

praw publicznych, 
f) niekaralność, 
g) nieposzlakowana opinia 
h) dokumenty poświadczające kwalifikacje w zakresie kadr. 

2. Wymagania dodatkowe : 
a) samodzielność i komunikatywność, 
b) umiejętność podejmowania decyzji, 
c) umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych, 
d) dyspozycyjność, 
e) stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań, 
f) wysoka kultura osobista. 

Znajomość przepisów z zakresu : 
a) prawa pracy - Kodeks Pracy 
b) kodeksu postępowania administracyjnego, 
c) ustawy o samorządzie gminnym, 
d) ustawy o pracownikach samorządowych. 
e) ustawy o ochronie danych osobowych 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku : 
a) prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych, 
b) organizowanie prac związanych z dokonywaniem ocen kwalifikacyjnych 

pracowników, 
c) prowadzenie i ustalanie urlopów pracowników, 
d) załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników urzędu, 
e) ewidencja wniosków i przydział pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS, 
f) koordynacja prac związanych z zabezpieczeniem dyscypliny pracy w urzędzie, 
g) prowadzenie spraw placowych, w tym zaszeregowań, awansów, dodatków 

funkcyjnych, stażowych i innych. 
h) przygotowywanie umów o pracę, umów-zleceń 
g) obsługa programu Płatnik 

4.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Pilica, w rozumieniu przepisów 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi 
mniej niż 6%. 



5. Wymagane dokumenty : 
a) życiorys (CV), 
b) list motywacyjny, 
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe 

uprawnienia, kwalifikacje oraz staż pracy, 
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu 

z pełni praw publicznych, 
f) oświadczenie o niekaralności, 
g) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego 

stanowiska, 
h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

o realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych ( t j . Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO") 

Brak podpisu na oświadczeniach będzie uznany za brak spełnienia wymagań 
formalnych. 

6. Inne informacje : 
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy 
kwalifikacyjnej lub przeprowadzeniu testów merytorycznych. 

7. Termin i miejsce składania dokumentów. 
Wymagane dokumenty należy przesłać lub składać w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Pilicy (pokój nr 12) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne 
stanowisko urzędnicze podinspektora ds. kadr w Referacie Organizacji i Spraw 
Obywatelskich w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
10 grudnia 2018 r. do godz. 15.00. 

8. Informacje dodatkowe. 
a) dokumenty, które wpłyną do urzędu po wskazanym terminie nie będą 

rozpatrywane, 
b) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej / www.pilica.bip.iur.pl/ oraz na tablicy 
informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy. 

http://www.pilica.bip.iur.pl/

