
Pilchowice, dnia  18 sierpnia 2021  r.

Wójt Gminy Pilchowice
og[asza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. ochrony i promocji zdrowia w Gminie Pilchowice
w pehym wymiarze czasu pracy

(ogloszenie nr KD.2110.4.KD.2021)

Miejsce pracy: Urząd Gminy Pilchowice, 44-145 Pilchowice ul. Damrota 6

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, w pehym wymiarze czasu pracy

Stanowisko pracy:   stanowisko urzędnicze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.     Monitorowanie   i   zabezpieczenie   opieki  zdrowotnej   dla  mieszkańców  Gminy  Pilchowice
w obszarach:
/  dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,
/  organizacji i koordynacj i działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej,
v'  prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi.

2.     Nadzór i  prowadzenie  spraw nieruchomości  Gminy Pilchowice oddanych w dzierzawę ZOZ,

(sporządzenie umów, porozumień itp.).

3.     Opracowanie,    realizacja    oraz    ocena    efektów    programów    zdrowotnych    wynikających
z potrzeb zdrowotnych mieszkańców Gminy Pilchowice.

4.     Doradztwo przy realizacji gminnego programu związanego z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów    alkoholowych,    w    tym    współpraca    z    Gminną    Komisją    Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

5.     Współpraca z instytucjami /organizacjami w zakresie ochrony zdrowia.

Wymagania niezbędne (forma]ne):

1.    Wykształcenie wyższe.
2.    Minimum  5-letnie  doświadczenie  w  realizacji  zadań  w  obszarze  ochrony  i  promocji  zdrowia

w jednostkach administracji samorządowej .
3.    Bardzo   dobra   znajomość   przepisów   dotyczących   zdrowia   publicznego,   ochrony  zdrowia,

świadczeń   opieki   zdrowotnej   finansowanych   ze   świadczeń   publicznych,   a   takze   ustawy
o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych.

4.    Obywatelstwo polskie.
5.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych.
6.    Niekaralność   za   umyślne   przestępstwo   ścigane   z   oskarżenia   publicznego   lub   umyślne

przestępstwo skarbowe oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
7.    Nieposzlakowana opinia.

Uwaga:   Osoby,   kióre   nie   spełniają   wszystkich   wymc)gów   f;ormalnych   nie   zosta:i'ią   dopuszczone   do   udziału
w prowadzonym pcistępowctJiiu.

Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1)     Wykształcenie wyższe z zakresu nauk o zdrowiu.
2)     Studia podyplomowe z zakresu zdrowia publicznego.
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Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

Umiejętność  pracy  pod  presją  czasu,  sumienność,  umiejętności  analiqczne,  odpowiedzialność,
dobra c)rganizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.     Praca administracyjno -biurowa.  Stanowisko wyposazone jest w komputer i sprzęt biurowy.
Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.  Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu
pracy tj. 40 godzin tygodniowo.

2.     Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
3.      Zatrudnienie  nastąpi  na  stanowisko  adekwatne  do  doświadczenia  i  kwalifikacji  posiadanych

przez kandydata, wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.
Docelowe   stanowisko   przewidziane   dla   pracowników   realizujących   ww.   zakres   zadań:
specja]ista/głównyspecjalista.

4.     Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy
pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy
niz    6    miesięcy.    W    tym    czasie    pracownik    będzie    skierowany    do    odbycia    służby
przygotowawczej, której pozytywny wynik warunkuje dalsze zatrudnienie pracownika.

5.     Praca  w  budynku  Urzędu  Gminy  Pilchowice,  przy  ul.  Damrota  6,  na  parterze.  Budynek
bez windy.

6.      Planowany temin zatrudnienia:  grudzień 2021  r. / sWczeń 2022 r.
7.      W    miesiącu    poprzedzającym    datę    ogłoszenia    o    naborze    wskaźnik    zatrudnienia    osób

niepehosprawnych  w  Urzędzie   Gminy  Pilchowice,   w  rozumieniu  przepisów  o  rehabilitacji
2awodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeh]osprawnych, nie wyniósł co najmniej 6 %.

Warunkjem wzięcia udzia]u w rekrutacji jest z]ożenie następującycli dokumentów:

1.         List motywacyjnyze wskazaniem numeru naboru.
2.        Życioryszawodow.
3.         Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4.        Fomularz  oświadczeń  (opub[ikowany  w  Biuletynie  infomacji  publicznej  urzędu  Gminy

Pilchowice w aplikacjach do pobrania).
5.        Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje.
6.        Inne dokumenty np. ceriyfikaty, uprawnienia.
0świadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.

Informacje o terminie i miejscu składania wniosków:

1.     Dokumenty aplikacyjne należy składać do 30 sierpnia 202l r. do godz.10.00
1)     osobiście  w  biuze  obsługi  interesanta  Urzędu  Gminy  Pilchowice  w  godzinach  pracy

Urzędu,
2)     za   pośrednictwem   poczty   na   adres:   Urząd   Gminy   Pilchowice,   44-145   Pi[chowice

ul. Damrota 6 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu),
3)     drogą   elektroniczną   (e-mail,   e-PUAP)   pod   warunkiem,   że   korespondencja   będzie

opatrzona    kwalifikowanym    podpisem    elektronicznym.    Do    korespondencji    należy
załączyć skany wymaganych dokumentów.

Dokumenty,   które   wpłyną  do   Urzędu  po   upływie  wyżej   określonego   terminu   nie   będą
rozpatrywane.

2.     O spełnieniu wymogów niezbędnych (fomalnych) oraz o terminach rozmów kwalifikacyjnych
kandydaci będą infomowani telefonicznie.

3.     OryginaD wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

4.     Oferty niekompletne oraz te, które wpłyną po wskazanym teminie nie będą rozpatrywane.

Strona 2 z 3



5.     Dodatkowe   infomacje  można  uzyskać   pod   numerem   telefonu   32   2356455   w   godzinach
7.00 -12.00.

6.      Składane      dokumenty      winny      być      opatrzone      podpisaną      własnoręcznie      klauzulą:
"Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  administratora  danych

tj.   Urząd  Gminy  w  Pilchowicach  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  naboru  na  wolne
stanowiska    ds.    profilaktyki    i    promocji    zdrowia.    Podaję    dane    osobowe    dobrowolnie
i oświadczam, że są zgodne z prawdą".

7.     Niezwłocznie  po  przeprowadzeniu naboru  infomacja  o  wyniku naboru  kandydatów zostanie
umieszczona  w  Biuletynie  lnfomacji  Publicznej  oraz  na  tablicy  infomacyjnej  w  Urzędzie
Gminy w Pilchowicach.

8.     Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć infomację
z  Krajowego  Rejestru  Kamego  o  niekaralności  za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
9.     Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.

10.   Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze ds.  profilaktyki i promocji zdrowia odbywać się
będzie   zgodnie   z   postanowieniami   ustawy   z   dnia   21   listopada   2008   r.   o   pracownikach
samorządowych (Dz.  U.  z 2019  r.,  poz.1282)  oraz zarządzenia Nr  120.71.2018  Wójta Gminy
Pilchowice  z   dnia  29  paździemika  2018   r.   w  sprawie  wprowadzenia  regulaminu  naboru
na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie
Gminy Pilchowice.
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