
Burmistrz  

Gminy Osieczna 
ul. Powstańców Wlkp. 6, 64-113 Osieczna 

 

ogłasza nabór na stanowisko   

ds. przygotowania i realizacji inwestycji  

oraz utrzymania dróg gminnych. 
  

1.      Wymagania niezbędne od kandydatów: 
a) obywatelstwo  polskie, 

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia  

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

d) nieposzlakowana opinia,                                                                         

e) wykształcenie wyższe lub średnie. 

 

2.      Wymagania dodatkowe od kandydatów: 

       

a) komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,    

b) umiejętność sprawnej organizacji pracy, 

c) bardzo dobra obsługa komputera, urządzeń biurowych. 

 

3. Zadania wykonywane na stanowisku:  
 

a) przygotowanie wniosków dot. realizacji inwestycji celu publicznego, 

b) koordynacja opracowań geodezyjnych i projektowych inwestycji wraz z uzyskaniem 

stosownych pozwoleń budowlanych, 

c) realizacja i rozliczenie inwestycji, 

d) bieżąca kontrola stanu dróg. 

 

4. Wymagane dokumenty: 

a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

b) list motywacyjny, 

c) życiorys /CV/, 

d) dokumenty  poświadczające wykształcenie /kserokopia / 

e) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za   

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

f) oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

g) oświadczenie kandydata stwierdzające, że posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 

h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.  

 

5. Warunki pracy na stanowisku: 

a) miejsce pracy: Urząd Gminy Osieczna, 

      ul. Powstańców Wlkp. 6, 64-113 Osieczna, 

b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze, 

c) praca także w terenie, 

d) wymiar czasu pracy: pełen etat. 

 

 



Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Osieczna, ul. Powstańców Wlkp. 6, 64-113 

Osieczna, pok. 5 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Osieczna z dopiskiem: Dotyczy naboru na 

wolne stanowisko – ds. przygotowania i realizacji inwestycji oraz utrzymania dróg gminnych 

w terminie  do dnia 7 grudnia 2018 roku do godz.  15oo. 

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, nie będą 

rozpatrywane. 

W przypadku złożenia oferty w formie przesyłki pocztowej, liczy się data nadania (stempla 

pocztowego) w Urzędzie Pocztowym. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona 

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.osieczna.pl/ oraz na tablicy 

informacyjnej Urzędu Gminy Osieczna. Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów 

wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, 

natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu 

będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.   

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%     

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz 

                                                          

                                                                                                     Stanisław Glapiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne 

stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Osieczna. 

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO 

informuję, iż: Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów 

uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy                   

Osieczna, jest Urząd Gminy Osieczna, ul. Powstańców Wlkp. 6, 64 – 113 Osieczna, 

reprezentowany przez Burmistrza Gminy Osieczna. Inspektorem ochrony danych jest                

Pan Daniel Hadacz, d.hadacz@osieczna.pl 

Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu                

o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych)    

i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne 

z przepisami zatrudnianie pracownika oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej 

związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 

administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. 

Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych, tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. 

Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas 

rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój 

prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed 

roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 

W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, 

przysługują Pani/Panu prawa: 

- dostępu do danych osobowych, 

- sprostowania danych, 

- usunięcia danych, 

- ograniczenia przetwarzania, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

- cofnięcia zgody, 

- przenoszenia danych. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora 

niezgodnie z przepisami RODO. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres     

e-mail: urzad@osieczna.pl. 
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