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w spmwie ogłoszenia
kadrotlch w Gminnym

Na podstawie art' 33 ust' 5 usta$] f dnia 8 narca 19901' o samoŹądzle
gninnym (Dz' U' z 200lr, Nr 142' pÓz' 159l z późn'n,) oraf alt' 3a ust' 3 ustał}
z dnia 22 mtca l990r' o pracownikaclr samorządowych (Dz'U' f 20o]r' Nr l42,
poz' |593 zpóźn'zm') zażądzam co nas1ępuje:

$ l ' l . ogłaszam otwarĄ, nabfu na stanowisko starszego referenla ds. kadrowych w
Gminnym Zespole Ekonomiczno.Administracyjnym szkół w Iłowej'
2' ogłoszenie o naborze Śanowi ałącaik do niniejszęgo zaźąśzenia'

$ 2' ogłoszenie o naborze' o krórym mowa w ś l ust' 2, podie8a umieszczeniu w
Biuletynie ]nfomacji Publjcznej i !a tablicach infomacyjnych Urzędu Miejskiego

$ ] Zażądzenie wchodz w zycie z dn em podJęCia

ZARZĄDZENIE NRłi /0?
Burmistrza Iłowej

zdni! 15 marca 2007r.

olwańego naboru na slanowisko stamzego referen1a ds'
Zespole Ekonomicfno.Administracyjn}m sfkół w Iłowej
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BIJRMISTRZ lLOWEJ
ogłasza nabór kandydalów na stmowisko slMgo referenla ds' kadrowych

w Gmimym zespole Ekonomiczno Adminislrac'ńym szkół
rv lłołej !|' Pilskown 2i

Kandrdaci ubicgljqcy się o po$'1żs^ stlnovisto Powjnni spełniać naslępujĄcc sdunlj
r. ]l|EzBĘD)lt

. s'ał9l'lcśnic$'*'dminiśńclne.elonońic.nc

śtdnie odpowicdni ej specj a |no śc i u możl Ńili ącc $,konyNanie 2!dl |\ ! a sbo s'j'k! i 2 lclni suż

. nie klń|ność fa pŹeslępsl\o popelnione Unyś|nie oraznieposz|łkołnnaopińią

. bml prenNs*aań zdro\Yohlth do Btońt$ ania pm! ńa slarcsisku.

. Ftfu zdolnoś. do czlh.oni pra\ltĆh oraz korf)'Śl!ńie z pelni pń$ publicaycn.

II. DODAT|<OWD
. dÓśViadczen ie m podo bnyn st orvhku.
. aajoność plawa pracy. p!3{a ośwQto$e ij3ńorządo$ego.

. dtspo4 c)jność i końmildltruość'
lll' fA|(Rf,s \iryKoNY\lANYcH zĄDAi tA sTANoivIsKU PRĄCY

obeim!ic fu'iÓ,I
' prowadz.nie spm]Y kśdrowych placołnilów oświal} i in|ych jednośek orgaoiz&yjnych

gniny (fa$ieranic. pP.d]uż!ni. i ozrviązywanie uDórv o p'acę.
aldadfie i prorvad2lnic ak o$bo\lch. Pm\rzdre.ic torśpondencji \]Tikająccj 

^śosunliu pEcy. rozli.anic unopó\r s'pocz!'Ńo\-ath. np').
pro{adfońie spBrłozda\łczości śal'Ystycfncj do cus.u o@ do MEN. obs]uga pfugofou
srŚemu Infomracii ośsiulowej.

. oFt.cowywmie p|ojckńv rsgulaninólr i 7!bżeń do ploów linlnsoĘch'

. $sŃldzillani. fe slufbą zdrc\ria orŹ slufblmi Bt]ł.

K.ndtdaci ubi.g'ją.! się o sranoli.ko Śtlecgo 
'ef.rcIti 

d'. k.drolr.h $' czEAs s' I|o$Gj'
,.bosiąali 5ą zloi,}ć nsĘpujłcś dokumcnt.:

. uzsadni.nie ubiegania sięo slmorvisko.

. ż}cioryŚ f oPheń pEcy awodo$ej'

. krveslio!!tiusz osobos]d|ł osoby ubieg.jącej się ozatndnicnic.

. dotumcnly PotŃerdującc pBiadfue * ykŚaolccnie. kNalifil.cjB i pŹebie.! pńc! a\Ódo\tj.

. aś\iadc2cńic lelorskie o zdolności do pnc] n! sunoŃsku.

. oś$iadc2.nic o niekaral oi.i a pŹeŚęlsts{ unyślne orM' żc nie lÓcz]. się Prz.ciq'ko nienlu
poslępowan'e kane'

. deklamc']ę o ńÓż|ił-1'ń tei|ninie prz'vstąricnin do pracy

o|eńy należ' ŚkIadać w zŹrrlejonych koperlach z nipisń:
'' sho\riśko ds' lradro$}ch \Y GzEAs q l|o\ęj . orERTA''

B si.dzibic Urzędu Miejslieso N llo$c'i ul zfum'ki.8o 27 ŚkFloń!' potój u 14 do 29.03.2007r do

oceu. o|eń olaf rofmou) 2 {'bEny!i kandydalańl] odbędą się po {^v tcrninie o leflnjnje rozmo$'a
łybmi kańd'dłci foslmą odrębńic lołiadoń1eni'


