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ogłoszenie o Wolnym stanowłsku urzędniczym w Urzędzie Miejskim w sierpcu

Data pubtikacji: 22 stycznia 2O10t.
Nr ofeńy: 1l1o
Wydział : Urząd Stanu cywilnego w sierpcu
stanowisko: Podinspektor
wymiar etatu: 1l1 ( praca na zastępstwo }

Zakres podstawowych czynności :
1' Spoządzanie projektów aktów stanu cywilnego'
2 BieŻące wdawanie odpisóW skróconych i zupełnych z ks'ąg StanU cywilnego (tłumaczenie z języka

rosyjskiego i niemieckiego ).
3' WydawaniewielojęzycznychodpisóW
4' Prowadzenie skorowidzów urodzeń, mażeństw izgonów za poszczególne lata.
5' Dokon}'Wanie wzmianek i plzypisków pod aKami stanu cywilnego'
6' Wysyłanie Żawiadomień do innych urŻędóW stanu cywilnego o zgonie lub zawarciu małżeństwa.

Wymagania obowiązkowe;
1' WyksŻałcenie wyższe _ administracja, prawo, fllologia niemiecka, filologia rosyjska'

Stosunki międzynarodowe'
2' wiedza mer\Ąoryczna z zakresu fu n kc.jonowa nia samoŻ ądu terytorialnego.
3' Znajomość pzepisów prawa Wynikających z ustaw:

- Prawo o aldach stanu cywilnego
Kodeks rodzinny l opiekuńczy

- Konkordat między stolicą Apostolską i RP
- Zmiana imienia i nazwiska
- Prawo pr}Ąr'r'atne międzynarodowe
o opłacie skarbowej.

4. Znajomość proceduradministracyjnych'
5' Umiejętność Współpracy w zespole'
6' UmiejętnoŚÓ organizacji pracy.
7. Bardzo dobra Znajomośó obsługi komputera'
8' Niekaralność za umyślne pŻeslępstwa ścigane z oskażenia publicznego lub umyślne pzestępstwo

skarbowe.
9. Nieposzlakowanaopinia

Wymagane dokumenty:
L Zycrorys
2' List mot}Ąvacyjny
3. Kwestionariuszosobowy
4' Kserokopie dokumentów potwierdzających Wykształcenie'
5 W prŻypadku stażu pracy kserokopie śWiadectvv placy lub zaśWiadczenia o zatrudnieniu'
6. oświadczenie o pełnej Zdolności do czynności prawnych i kozystanaa z pełni praw publicznych.

składanie ofeń:

ofeńy zawiera.jące wymienione dokumenty' prosimy składaó w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu
Miejśłiego wśierpcu ul' Piastowska 1'la, l Piętro pokój nr 12lub przesłać pocztą z dopiskiem:

,,Dótyczy naboru na stanowisko podinspektora w Urzędzie stanu ctru1i|nego w sierPcu _ ofeńa 1/10''

w terminie g!9 j'r'!e'Ł!gĘg9-?9l!r.

Kandydaci, KÓrych oferty spełnią wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu Zostaną
zaproSzeni na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny'
Z wybranym kandydatem zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy na zastępsMo'

Prosimy też o dopisanie klauzuli:
wyr;Żem zgodę na plzetważahie moich danych osobowych zawańych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych da
rcalizacji procesu rekutacji( zgodnie zustawąz dnia 29.08.1997r' o ochronie danych osobowych _ Dz. U z 2002r'
Nr 101' poz. 926 z późn' zm')'

Marek Kośmider
Burmistrz l\łiasta sierpr

Sieipc, 22 stycznia 2010r.


