Urzad Gminy w Tarnowie Opolskim
Ul. Dworcowa 6

46ro50 Tarn6w Opolski
W6JT GM INV TARN6W OPOLSKI

OGt.ASZA NA86R KAl\IDYDAT6\^/ NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE

Podinspektor -stanowisko ds. zam6wieri publicznych i promocji Gminy
w Urzedzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Zam6wieh Publicznych i Promocji

Wvmagania niezbedne
1.

Wyksztatcenie wyzsze

2.

Ponadto dokumenty na w/w stanowisko moze sktada6 osoba kt6ra:
a.

rna obywatelstwo polskie

b.

rna petna zdolnos¢ do czynnosci prawnych oraz korzysta z petni praw
publicznych

c.

nie byta skazana prawomocnym wyrokiem sadu za umyslne przestepstwo
Scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przestepstwo skarbowe

d.

11.

cieszy sic nieposzlakowana opinia.

Wvmagania dodatkowe
1.

Minimum I.eden rok doswiadczenia zawodowego w praey w administracji publicznej.

2.

Wiedza w zakresie mozliwosci pozyskiwania dla gminy Srodk6w z Unii Europejskiej.

oraz innych funduszy zewnetrznych.
3.

Znajomos6 zasad oraz wiedza praktyczna w zakresie przygotowania, realizacj.i i

rozliczania projekt6w finansowanych ze Srodk6w unijnych oraz funduszy

zewn€trznych.
4.

Znaj.omos¢ przepis6w:
-ustawy Prawo zam6wieh publicznych

-ustawy o samorzadzie gminnym
-ustawy Kodeks postepowania administracyjnego.
5.

Samodzielno$6 w dziataniu.

6.

Sumiennos6, terminowo£6 i rzetelnos6, clobra organizacja czasu pracy.

7.

Zdolnos6 analitycznego myslenia i umiejetnos¢ pracy w zespole.

8.

Znajomos6 topografii Gminy Tarn6w Opolski.

9.

Biegta umiejetnos6 obstugi program6w komputerowych w srodowisku windows
i pakietu Office.

10. Prawo jazdy kat. 8.

111.

Zakres zadari wvkonvwanvch na stanowisku

Opracowywanie dokumentacji

przetargowych oraz nadz6r nad

prawidtowym

przebiegiem

postepowah przetargowych prowadzonych na rzecz gminy.
Koordynacja i uczestniczenie w pracach komisji przetargowych oraz nadz6r nad prawidtowym
przebiegiem postepowah prowadzonych na rzecz gminy.

3.

Wsp6tpraca z kom6rkami merytorycznymi urzedu oraz jednostkami organizacyjnymi gminy w

zakresie prawidtowosci stosowania ustawy -prawo zam6wieh publicznych.
4.

Upowszechnianie przepis6w z zakresu zam6wieh publicznych w urzedzie oraz w jednostkach
organizacyj.nych gminy;

5.

Opracowywanie sprawozdah dla potrzeb organ6w gminy i instytucj.i zewnetrznych z udzielanych
zam6wieh publicznych.

6.

7.

Opracowywanie og6lnego planu zam6wieh publicznych urzedu.

Promowanie gminy:
redagowanie, zbieranie materiat6w oraz realizacja wydruku gazetki/informatora lokalnego;

-

prowadzenie strony internetowej gminy ijej aktualizacja;

-

eykliczne opracowywanie temat6w biezacych spraw i wydarzeh Gminy Tarn6w Opolski do

-

serwisu informacyjnego Tarn6w Opolski TV;
przygotowanie budzetu, specyfikacji oraz prowadzenie ewidencji wydatk6w zwiazanych z

-

promocja gminy;
prowadzenie dziatah promujaeych Gmine Tarn6w Opolski przy wsp6tpracy ze wszystkimi

-

referatami urzedu i gminnymi jednostkami organizaeyjnymi;
podejmowanie dziatah informacyj.nych w kierunku pozyskiwania z inwestor6w na terenie

8.

gminy oraz wspieranie przedsiebiorczosci.
Koordynowanie dziatah w zakresie ,,Odnowywsi" na terenie gminy.

9.

Koordynowanie spraw zwiazanych z udzielaniem dotacj.i nainwestycje z zakresu ochrony
Srodowiska,

stuzace

ograniczeniu

emisj.i

zanieczyszczeh

dopowietrza

oraz

nadz6r

nad

prawidtowoscia udzielanych dotacji.

10.

Pomoc przy pozyskiwaniu zewnetrznych srodk6wfinansowych.

IV.

Informacie o warunkach pracv na stanowisku
1.Praca w budynku Urzedu Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4 na parterze.

2. Praca w wymiarze 1 etatu, samodzielna, wymagaj.aca sprawnosci ruchowej.
3. Praca wymaga wsp6tpracy z innymi referatami urzedu, a takze innymi urzedami
i instytucj.ami.

4. Obstuga komputera co najmniej 4 godziny dziennie, obstuga urzadzeh biurowych.

V.

Wskaznik zatrudnienia os6b niepetnosprawnych
W e wrzesnia 2020r wskaznik zatrudnienia os6b niepetnosprawnych w Urzedzie Gminy

w Tarnowie Opolskim, w rozumieniu przepis6w ustawy o rehabilitacji zawodowej
i spotecznej oraz zatrudnieniu os6b niepetnosprawnych, wynosit mniej niz 6%.

Vl.

Wymagane dokumenty
1.

List motywacyj.ny

2.

Zyciorys zawodowy (Ov)

3.

Oswiadczenie -osoby ubiegaj.acej sis o zatrudnienie z danymi osobowymi (do

4.

pobrania pod ogtoszeniem o naborze)
Oswiadczeni kandydata ztozone pod odpowiedzialnoscia karna (do pobrania pod
ogtoszeniem o naborze), Ze:
-I.est obywatelem polskim;

-rna petna zdolnos¢ do czynnosci prawnych oraz korzysta z petni praw publicznych

-nie byt skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyslne przestepstwo Scigane
z oskarzenia publicznego lub umyslne przestepstwo skarbowe
-cieszy sic nieposzlakowanq opiniq

-wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych.
5. Kandydat, kt6ry zamierza skorzysta6 z uprawnienia, o kt6rym mowa w art.13a ust.2
z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorzadowych (tj. Dz.U. z 2018r pozl260 ze

zmianami) jest obowiazany do ztozenia kopii dokumentu potwierdzajacego

niepetnosprawnos¢.

Vll.

Termin i miejsce sktadania dokument6w
Osoby zainteresowane proszone sa o sktadanie ofert osobiscie lub za posrednictwem
poczty, na adres:
Urzad Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarn6w Opolski w terminie

do 20 pazdziernika 2020r
lnformacj.a o wyniku naboru bedzie umieszona na stronie internetowej Biuletynu
lnformacji Publicznej (www.bib.tarnowoDolski.0l) oraz na tablicy ogtoszeh w Urzedzie
Gminy)

Dodatkowe informacje:
RODO -Klauzula lnformacyj.na o przetwarzaniu danych osobowych kandydat6w do zatrudnienia
w Urzedzie Gminy w Tarnowie Opolskim dostepna jest na stronie internetowej. BIP Urzedu Gminy

wTarnowieopolskim://tarnowopolski.pl/2341/429/klauzula-informacyjna-urzQdu-gminy-wtarnowie-opolskim.html.
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