
Sochaczew, 2017-11-13

Burmistrz Miasta Sochaczewa
oglasza nab6r na stanowisko

Gl6wnego Specjalisty
w Referacie Zarzadzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

Urzgdu Miejskiego w Sochaczewie

1. Wymagania :

I .l . niezbgdne :

a. wyksztalcenie wyZsze - technicme,
b. majomoSd zagadniefi z zakresu monitoringu i zzrz4dzania kryzysowego,
c. staZ pracy minimum 5 lat

1.2. dodatkowe:
a. umiejgtno56 pracy na stanowisku samodzielnym,
b. dobry stan zdrowia w zwi4zku z prac4 zmianowq
c. odporno66 na stres,
d. dyspozycyjno66 i komunikatywnoS6.

2. Zakres wykonywanych zadari na stanowisku obejmuje w szczeg6lno6ci :

a. nadzorowanie pracy monitoringu miasta,
b. wsp6lpraca z pracownikiem odpowiedzialnym za OC w zakresie przygotowyrNania

projekt6w pism i opracowad dolycz4cych zarz4dzania kryzysowego,
c. monitorowanie zadari infrastruktury miasta.

3. Wymagane dokumenty :

a. odpis dyplomu ukoriczenia szkoly wyLszej,
b. dokumenty potwierdzaj4ce wyksaalcenie,
c. dokumenty potwierdzaj4ce posiadane do6wiadczenie (pkt l.b. wymagafi

niezbgdnych),
d. c.v.,
e. list motywacyj ny,
f. o6wiadczenie o niekaralnoSci.
g. o6wiadczenie o dobrym stanie zdrowia.

4. Oferty nale2y kierowa6 poczte na adres: Urz4d Miasta Sochaczewa, ul. I Maja 16,

96 - 500 Sochaczew, lub sklada6 w Biurze Obslugi Klienta na parterze, w godzinach

pracy Urzgdu tj. 8m - 1600, do dnia 24 listopada 2017 r., @eignyS!-k@S,h
z dooiskiem:

Nab6r na stanowisko Gl6wny Specjalista w Referacie Z.K. i O.C.

5. Warunki zatrudnienia :

Praca biurowa w budynku Urzgdu Miasta, przewa:2nie siedz4ca, przy monitorze
ekranowym powyZej czterech godzin dziennie.
W budynku Urzgdu zainstalowana jest winda, jest podjazd dla os6b niepelnosprawnych,
pomieszczenia higienicmo-sanitarne przystosowane s4 dla os6b niepelnosprawnych. Brak
jest specjalistycznych urz4dzef umo2liwiaj4cych praca niewidomym, niedoslysz4cym

lub gluchoniemym.



6. WskaZnik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych :

W miesi4cu poprzedzajqcym datg upublicznienia wskaznik :latrudnienia os6b

niepelnosprawnych w Urzgdzie Miasta, w rozumieniu przepis6w o rehaloilitacji zawodowej

i spolecmej oraz zatrudnieniu os6b niepelnosprawnych, wynosil co najntniej 6%.

7. Dokumenty dostarczone po terminie nie b9d4 rozpatrJ,'wane. Skontaktujemy
sig z wybranymi kandydatami spelniaj4cymi wymogi formalne w celu zaproszenia
na rozmowg kwalifikacyjn4, w oparciu o kt6r4 podjgta zostanie decyzja o naborze.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.sochaczew.pUbjp
oraz na tablicy ogloszeri w Urzgdzie Miejskim w Sochaczewie.
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