
B URMISTRZ
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Sochaczew, dnia 13 stycznia 2017 r.

Burmistrz Miasta Sochaczewa
oglasza nab6r na stanowisko

Redaktora Naczelnego
dwutygodnika Ziemia Sochaczewska

l.Wymiar etatu:1
2.Liczba stanowisk pracy: I
3. Wymagania w stosunku do kandydat6w:

3.1. Wymagania niezbgdne:

a. wyksztalcenie wylsze: ( 5 lat doSwiadczenia zawodowego, wtym minimum 2lata ta stanowisku
kierowniczym ),

b. posiadane obyvatel stwo polskie,
c. pelna zdolno56 do czynno6ci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
d. niekaralnoSd za przestQpstwo popelnione umydlnie, w tym za przestgpstwa przeciwko mieniu, przeciwko

obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzialalnoSci ins[tucji panstwowych oraz samorz4du ter]torialnego,
przeciwko wiarygodnoSci dokument6w lub za pzestgpstwo kame skarbowe,

e. nieposzlakowana opinia,
f. znajomoSi przepis6w prawa prasowego,
g. doSwiadczenie w pracy dziennikarskiej, umiejgtnoSd poprawnego pisania i redagowania tekst6w,
h. znajomoSd procesu wydawniczego gazety.

3.2. Wymagania dodatkowe :

a. biegla znajomo6i obslugi komputera,

b. umiej gtnoS6 fotografowania,

c. komunikatl,wnoSi, samodzielnoS6, inicjaty.w4 keatywnoSi,

d. znajomo6i problematyki funkcjonowania samorzqdu terytorialnego.

4. Zakres wykonywanych zadari Redaktora Naczelnego dwutygodnika Ziemia Sochaczewska,

obejmuje w szczeg6lno3ci :

a. kierowanie Redakcj4 dwutygodnika Ziemia Sochaczewska,

b. odpowiedzialnoSi za tre56 przygotowywanych przez redakcjg material6w prasowych oraz za sprawy
redakcyjne w granicach okre6lonych w statucie lub wladciwych przepisach,

c .dbalo56 o poprawnoS6 jgzyka material6w prasowych oraz przeciwdzialania jego wulgaryzacji,

d. planowanie numeru,

e. nadz6r nad skladem,

f. organizacja i nadz6r nad kolporta'Zem,

g. przygotowywanie zawartoSci wydania intemetowego ( wraz z profilem na FB ),
h. reprezentowanie czasopisma na zewnqtrz.



5. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie IJrzEdl, przewu2nie siedzqca z przewag4 wysilku
umyslowego, przy monitorze ekranowym powy2ej 4 godzirr na dobg, dostgp do budynku oraz toalet
dostosowany do potrzeb os6b niepelnosprawnych, brak oznaczei dla niewidomych, brak specjatistycznych

\rz4dzei :umrozliwiaj4cych pracg osobom niewidomym, niedoslysz4cym i gluchoniemym.

6. Wskainik zatrudnienia niepelnosprawnych:

W miesi4cu poprzedzaj4cym datg upublicznienia ogloszenia wska2nik zatrudnienia os6b

niepelnosprawnych w Urzgdzie Miejskim w Sochaczewie, w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnieniu os6b niepelnosprawnych wynosil co najmniej 6%.

7. Wymagane dokumenty:

- List motywacyjny wraz z uwzglgdnieniem wymagai dodatkowych na ww. stanowisku;

- Zyciorys zawodowy - curriculum vitae;

- Kserokopie dokument6w potwierdzajqcych wyksztalcenie i sta:Z pracy;

- Odwiadczenie o posiadaniu pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych;

- Oswiadczenie o korzystaniu z pelni praw publicznych;

- Oswiadczenie, i2 kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem s4du za umyslne przest9pstwo

Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przestQpstwo skarbowe;

- Oswiadczenie o stanie zdrowia umoZliwiaj4cym wykonywanie obowipk6w na wskazanym

stanowisku;

- Oswiadczenie o wyra:Zeniu zgody na przetvtrzanie danych osobowych do cel6w rekrutacj i.

Dokumenty dodatkowe:

- Kserokopie zaSwiadczeri o ukoriczonych kursach lub szkoleniach;

- Inne, kt6re kandydat uwa2a za istotne wjego przyszlej pracy.

Oferty nale2y kierowai poczt4 na adres: Urz4d Miejski w Sochaczewie ul. 1 Maja 16,

96-500 Sochaczew, lub skladai w Biurze Obslugi Klienta na parterze w godzinach pracy Urzqdu,

tj. 800 - 1600 do dnia 23.01.2017 r. w zakleionvch kopertach z dopiskiem:

Nab6r na Redaktora Naczelnego
dwutygodnika Ziemia Sochaczewska

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.sochaczewpl/bip oraz na tablicy
ogloszeri w Urzgdzie Miejskim w Sochaczewie.


