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II. Wvmiar etatu: pelny wymiar czasu pracy

III. Wymasania niezbedne:

IV

V. Zakres wYkonvwanvch zadaf na stanowisku:

w Moikach, ul. Aleja

""""ffi,
Unia Europejska

Eump.Fri Fundls, Spot.cny

BURMISTRZ MOIYIEK

oglasza nab6r na kierownicze stanowisko urzgdnicze:
dyrektora Zlobka ,sloneczny Zak4tek, w Morikach

w ramach projektu ,,Utworzenie miejsc opieki nad dzieimi do lat 3 w 2iobku ,,slonecany
Z*4tek ,, w Morlkach" wsp6lfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego
y ralach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2OZO, Od priorytetowa II
Przedsigbiorczosi i aktywnoS6 zawodow4 Dzialanie 2.2 Dzialafia na rzecz r6wnowagi praca
- Zycie.

I. Nazwa i adres iednostki: Zlobek ,,slonecnty Zak4tek
NiepodlegloSci 16, 19 -100 Monki

l) obywatelstwo polskie;
2) wyksztalcenie wy2sze i co najmniej 3 lata doSwiadczenia w pracy z dzie6mi;
3) pelna zdolno5i do crynnodci prawnych oraz korzystanie z pehri praw publicmych;
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem s4du za umydlne poeJtgpstwo 

- 
scigane

z oskanZenia publicmego lub umySlne przestgpstwo skarbowe;
5) nieposdakowanaopinia;
6) rgkojmia nalerytego sprawowania opieki nad dzieimi;
7) kandydat nie jest i nie byl pozbawiony wlad4y rodzicielskiej oraz wladza rodzicielska

nie zostala mu zawieszona ani ograniczona;
8) kandydat wypelnia obowi4zek alimentacyjny, w prrypadku gdy taki obowiqzek zostal

nalo2ony na podstawie tytufu wykonawczego pochodz4cego lub zatwierdzonego przez
s4d;

9) kandydat nie figumje w bazie danych Rejestru sprawc6w przestgpstw na Tle
Seksualnym z dostgpem ograniczonym;

l0) stan zdrowia pozwalaj4cy na zatrudnienie na danym stanowisku.

Wvmasania dodatkowe:

l) majomo66 przepis6w prawa w zakresie opieki nad dzie6mi w wieku do lat 3, prawa
pracy, fi nans6w publicmych, zam6wieri publicznych;

2) umiejgtnoSd organizacji pracy i kierowania zespolem pracownik6w;
3) biegla znajomo66 obslugi komputera;
4) obowi4zkowo6i, odpowiedzialnoSd, wysoka kultura osobista;
5) systematyczroSi, kreatywnosi, komunikatywnos6.

I ) organizowanie, nadzorowanie i kierowanie dzialalnosciq Zlobka ,,sloneczn y Zak+tek'
w Mofikach zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami;

2) reprezentowanie plac6wki na zownqtrz;
3) gospodarowanie powierzonym mieniem;
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4) realizacja i koordynowanie zzdah wynikajqcych z ustawy o opiece nad dzieimi
w wieku do lat 3;

5) realizacja cel6w i zadan okeslonych w statucie Ztobka;
6) wykonywanie czynnodci z zakresu prawa pracy w stosunku do pracownik6w zlobka;
7) opracowywanie projekt6w plan6w finansowych zlobka i czuwanie nad prawidlowym

wykorzystyvaniem Srodk6w finansowych;
8) zawieranie um6w cywilno-prawnych niezbgdnych do realizacji zadari kierowanej

jednostki organizacyjnej i podejmowania mbowiqzai finansowych do wysokosci
kwot nie przektaczaj4cych zapis6w ujgtych w planie finansowym danego roku

-. bud2etowego, zgodnie z ustawq prawo zam6wieri publicznych;
9) prowadzenie procesu rekrutacji dzieci;
l0) zapewnienie dzieciom wlasciwej opieki pielggnacyjnej, edukacyjnej i opiekuriczo-

_ -. 
wychowawczej z uwzglgdnieniem indywidualnych potrzeb oraz wyiryiierui;

I 1) organizacja i nadzlr nadbezpiecznymi i higienicznymi *ur*tu-i dla arieci;
12) prowadzenie dokumentacji doty cz4cej idobka;
13) wydawanie wewngtrznych akr6w normatywny ch (zzrz4dzeru4 polecenia sluzbowe,

regulaminy, instrukcje);
14) Przygotowanie i skladanie informacji, sprawozdari dotyczqcych funkcjonowania

lputa w tym skladanie Radzie Miejska w Morikach ipra*oza.r, z aziuanojci
Zlobka i przedstawianie potrzeb;

15) terminowe i rzetelne realizowanie zadaiy sporz4dzane sprawozdawczodci;
16) biez4ca wsp6lpraca z Koordynatorem projiktu

VI. Informacia o warunkach pracv na danym stanowisku:

VII. nform ao koSci ika

l) miejsce pracy: Zlobek ,,sloneczry Zak4tek- w Morikach, ul. Areja Niepodleglosci 16,
19 -100 Mofki;

2) umowa czas okeslony do 28 lutego 2023 r. (zgodnie z projektem) z mofliwosci4
przedluZenia na czas nieokredlony;

3) praca administracyjno-biurowa przy u2yciu komputera powy2ej 4 godzin dziennie;4) stanowisko pracy z.*. t}zane z kierowaniem zesporem pracowniloi wviazay shzbo*"
poza teren jednostki.

dnienia os6b nie o ra
W miesi4cu poprzed"aj4cym datg upublicznienia ogloszenia wskaznik zatrudnienia os6b
niepelnosprawnych w Urzgdzie Miejskim w Mofkach, w rozumieniu przepis6w ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepernosprawnych, wynosil
mnejnlz6%.

VIII. Wvmagane dokum entv:

l) list motywacyj ny;
2) iryciorys - curriculum vitae z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj4cy

w szczeg6lnoSci informacj g o pra cy z dzieimi;
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj4cej sig o zatrudnienie;
4) kserokopie dokument6w potwierdzai4cych poiiadane wyksaalcenie, kwalifikacje oraz

staz pracy,
5) o6wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;



6
{

Fundusze
Europejskie ,-"m

6) oswiadczenie o braku.skazania prawomocnym wyrokiem sedu za umyslne

-. 
przestgpstwo scigane z oskarZenia publicznego lub umy6rne przestgpstwo rkarG*";7) oswiadrczenie o posiadeniu pelnej zdornosci 

-ao 

"ry-os"i 
pLn*yi'r, oi- to.ryrtu"i.

z pelni praw publicznych;
8) oswiadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawc6w przestgpstw na
- Tle Seksualnym z dostgpem ograniczonym;
9) oswiadczenie' 2e kandydat nie jest i nie byr pozbawiony wladzy rodzicielskiej orazwladza rodzicielska nie zostala mu zawieszona ani ogramczona;
l0) oSwiadcze- nie o wypelnianiu obowiqzku alimentaiyjnego w prrypadku, gdy takiobowiazek zostal nalo2ony na podstawie tytutu *ytoni*c*g" p6"r,"-Jai"g" r.t

zatwierdzonego p rzez s4d;
I I ) oswiadczenie, irc kandydat daje rgkojmig nare2ytego sprawowania opieki nad dzieimi;
l?l ".rT"9"*rye 

o posiadaniu nieposzlakowane; opin'ii;
13) oswiadczenie o stanie.zdrowia pozwalai4cym na zatrudnienie na danym stanowisku;
14) oswiadczenie o wyraZeniu zgody na-irzetwarzanie danych 

"r"u6*y"r, 

--*..ty"r,
w zalqcmnych dokumentach _ jeSli wzakesie tych danych 

^**J "4 
rr"rrgOfn.

kategorie danych, o kt6rych mowa w art. 9 ust. I nooo aq,ll"f;;j; "i,""i"L.,rasowym lub etnicznym, ggeladv polityczne, przekonania- .iigi;n" frtSTtatopoglqgowe, przynate,noSi ao .'iq/.O* iwodowych, A_" aoty"a"'"'Jro*i.,
seksualnoSci lub orientacji seksualnej) zgodnie z ustalonym wzorem.

vsllkg.laerokooie zloionych dokumentht,w ofercie muszq byt poiwiadczone przez kandydota zazgodnoit z oryginalem, a oiwiadczenia, kwestioiariusz os,oti*y, iv, tir, ,otyoi"yiny, iriiiia""r,wlasnorgcnym podpisem przez kandydata.

YJT?g-r dokumenry aplikacyjne nale.y skladac w zamknigtych kopertach z dopiskiem,I*::_ry^:r_"rowisko dyrekrora ill*t<t ,trzyiazny ia,u.tet * frloraLacn,,, *1!rn,irl"
do-.2.1'0-7 '2021 r' do godz.l5.30,. osobidcie lub - poi..ani.t*". poczty na adres: UrzqdMiejski w Morikach ur. Slowackiego 5a, l9-r00 rrro,nri 1nio"o ou.rugi i<rieotal.-- 

-'
Dokumenty, kt6re wplyn4 do Urzgdu po wyzej okre6lonym terminie (decyduje data wptywu),
nie bqdq rozpatrywane.

IX. Termin i m relsce skladania dokumen

x. rm e doda

Nab6r na stanowisko przeprowadzi Komisja Konkursowa powolana przez Burmistrza Moniekw dw6ch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod wzglgdem formalnym bez udzialu
Kandydat6w; II etap - roanowy kwalifikacyjne z Kandydatami, kt6rzy sp;ni* wymagania
formalne. o terminie i miejscu roznowy kwalifrkacyjnej Kandydaci 

^rtuoa 
po*iuaoirirnr

telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru bgdzie umieszczona na stronie intemetowej Biuretynu
Informacji Publicznei (http://bip.um.monki.wrotapodlasia.pr) oraz na tabricy informacyjnej
Urzgdu Miejskiego w Moikach przy ul. Slowackiego 5a.

2 up. t,r trI
mgr tni ,,2 ; csabzZaBt a mistrza

Unia Europejska
Elro!.jrtl FunduE Spol€ary

Mo6ki, dnia 09.07.2021 r.
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Klauzula informacvina

Zgodnie z an' 13 ust. I i ust. 2 Rozpoz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (uE) 20161679 z dnia 27kwietnia 2016 r' w sprawie ochrony oso'u fizycznyctr * rufrtu po"t*arzaniem danych i w sprawie swobodnegoprzeplvrvu takich danvch oraz uchvrenia aj."r.ti,*y os4i'tws ligoln" *.poraaiiiii" *il""i" danych) (Dz.Urz.UEL tt9 204.05.2016, sh. I z p6in. zm.) auf"j nOOO info.ro.;g,2",

l' Administratorem Pani/Pana danych.osobowych jest urz4d Miejski w Morikach, ul. Slowackiego sA, l9-100Mofki reprezentowany przez Burmistrza.l' Kontakt z Inspektorem 
$lr1nr Danych jest mozliwy pod adresem email: insoektonaum-monki.ol lubpisemnie na adres Administratora danych.2' Pani/Pana dane osobowe w.zakresie wskazanym w przepisach-prawa pracy tj.: art.22t ustawy z26 cz.erwca1974 r. Kodeks pracv (Dz..U. 2020 poz. nz6 ze zi.)1a"te;, (r; o ' nLp".u&""i", ilinistra Rodziny,

'-%'-l3lt,r.n, 
Sporecmej zdnia rb grudnia 20ts i w sprawie dokumentacji pracowniczei (Dz. u. 20lgpoz'2369) bgd4 pnetwarzane w ceru przeprowadzenia obec'nego postgpowania rekrutacyjnego.Dane osobowe b9d4 przetwarzane na-podstawie art. o u.t. t tit. c RoDo tj. przetwarza;ie jest niezbgdne dowypelnienia obowi*zku prawnego ci4z4cego na aaministratorr. w zwiqzku z art.22t $ r pkt. r-3 Kp atakze na podstawie art. 6 ust. r lit. u'nbob ti. po.t*u.rr"r" ;esr niezedne a" *yt""Ll umowy, kr6rejstron? iest osob4 kt6rej dane dotrczl,-lu! ao po igcia ari"t",i nu 24danie osoby, kt6rej dane dorycz4 pn,

3yr:i"I um.ou? w *tiqzku z ari.22r $ I p[t. +_O Xp.-
rooanle lnnych danych w zakresie nieokreslonym przepisamilrawa, zostanie potraktowane jako zgoda naprzetwarzanie danvch osobowvch (art. 6 ust. I rit. 

"'noool wG;;;;;iil p.rypaaru.;ert
111r-y:lr? ":tf: rak wyra2ona mo2na odwolai * do,rolny- crasre.
^om'nr$rator 

qdzte przgtwarzal Pani/Pana dane osobowe, takze w kolejnych naborach pracownik6w je2eliwyraz4 Paistwo na to zgodg (a(...6 ust. I lit. a RoDoi. Zgoda na przetwarzanie danych moze zosta6odwotana w dowornym czasie. Je2eti w dokumentach;;;";;;;";; ffi;;ffi; i?. s u$. r nooo(szczeg6lne kategorie danvch).koniecznu u6rie naninan a zgoda ,a ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. aRoDo)' Zgoda na nrzetwarzanie dany"h -ore zostaJodiJana w do*ornym czasie.3' odbiorcami pan#ana aanych. osobowych-;uou ;;u"-;" podmioty ,p.u*nion" do uzyskania danychosobowych na podstawie przepis6w p**u Iuu inn" ffi;*, kt&e przetwarzajq dane osobowe w imieniuAdministratora na podstawie umor.ly.powierzen ia przeiarzrnia danych osobowych.4' Pani/Pana dane osobowe 
'g.,"dion" * odry,, pr*"sie rekrutacyjnym bgd4 pzechowywane dozakofczenia procesu rekruracji. w przypadku *v*i"[i .irav nu *yt o.rystyru"n'" iuriyii o.oro*y"n ar". i:Y,I":r.Ich rekrutacji, aane uia4 przecrr"rfi;;;; e ,ni"rii"v. -"', "."'! 

ud,r!"
J' roslada YanllPan prawo do 24dania od,Administratora dostgpu do danych osobowych, na podstawie art. l5RoDo oraz z zastrzezeniem. przeprs6*^ pra*a ,*G;]; pani/panu pr"*; ;","r;;#owania danychosobowych, na podsrawie urt. ro nooo, r.unii.ti-a"'n-y"r,,;;;;i;";;;.; illdb, ograniczeniaprzetwarzznia danych osobowych, na podstawie 

".t. 
ts R600,."ofnigcia zgody na przetwarzanie danych- o.sobowych w przypadku przetwarzaniadany"h ;;;*y";';a podstawie arr. 7 RoDo.6' w przypadku uznania, i2 przetwarzarie pniz Administiato.u parirpuna danych osobowych narusza przepisyRoDo przysfuguje Pani/Panu prawo-wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest prezes urzgdu

- 9"[3nv o*,rch osobowych zsiedzib4przy ur. stur"[i ilO-r93 warszawa.t 
},lrfff-*'".:t;,"H*"rr#t*uLn" * .;;;' za'tomaryzowany i nie bed4 podlegary

t 
8ilil*?X.nie 

bqdq przekazywane do podmiot6w poza Uni4 Europejsk4 lub Europejskim obszarem
9' Podanie danych osobowych w^zakresie wynikajqcym z ar1..22t.Kp jest niezbgdne aby uczestniczy6w postgpowaniu rekrutaryinym. podanie przez la6st*u inry.n auny"r, _i"ria"u-*.iiJ.'- 

-"'

O5wiadczenie
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(podpis osoby skladaj4cej oSwiadczenie)

*",-ffi
E. WyraZam 

- 
zgodg na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zalqczanych

dokumentach, - wymagane jeSti przekazane dane oiejmujq szteg6lne kategorie
danych, o kt6rych mowa w art. 9 ust. r RoDo (tj. informacje i pocnoLrriu ,*o*y.lub etnicznym, pogl4dy politycme, przekonania religijne fuU Swiatopogl4aowe,
przynaleznoSd do zwi4zk6w zawodowych, dane dotycz4ce zdrowia seksualn'oscr tub
orientacj i seksualnej).


