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ОА-110-2/JJ/22

POWIATOWY URZAD PRACY W вш.есімє
UL. LIPOWA 188
OGt.ASZA NABOR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

nazwa stanowiska pracy: lnspektor Powiatowy - caty etat

О powyzsze stanowisko poza obywatelami polskimi mogct ubiegac si~ obywatele Unii
Europejskiej oraz obywatele innych panstw, kt6rym na podstawie umбw
mi~dzynarodowych lub przepisбw prawa wspбlnotowego przysfuguje prawo do
podj~cia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli posiadajct
znajomosc j~zyka polskiego potwierdzonct dokumentem окгевюпутп w przepisach
о sfuzbie cywilnej.

Kandydat powinien вреіпіас пваіерціасе wymagania:
Wymagania niezb~dne:
- wyksztakenie вгеопіе,

- minimum 5 - letni staz ргасу,

- posiadanie stanu zdrowia pozwalajqcego па zatrudnienie па w/w stanowisku,

- реіпа zdolnosc do саупповсі prawnych oraz korzystania z petni praw

publicznych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sc1du za umyslne przest~pstwo scigane
z oskarzenia publicznego ІuЬ umyslne przest~pstwo skarbowe,

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

- znajomosc obstugi komputera,

- znajomosc przepis6w prawnych w zakresie zadan realizowanych przez
powiatowy urzqd ргасу w tym:

• Ustawy z dnia 20.04.2004г. о promocji zatrudnienia і instytucjach rynku
ргасу ( Dz.U.2022.690 z p6zn.zm. ).

Wymagania dodatkowe:
obowic1zkowosc, odpowiedzialnosc, rzetelnosc, starannosc і komunikatywnosc,

umiej~tnosc ргасу w zespole,



mile widziane doswiadczenie па podobnym stanowisku w zakresie

wykonywanych яаоап oraz апаюпювс obstugi programu SYRIUSZ і PtATNIK.

Zakres wykonywanych zadan na stanowisku lnspektora Powiatowego.
І. Do podstawowych ааоап pracownika паіезу:

1. Rejestracja os6b bezrobotnych і poszukujqcych ргасу w systemie SYRIUSZ, ustalenie
statusu osoby oraz prowadzenie dokumentacji w formie papierowej ( gromadzenie,

przechowywanie і aktualizowanie dokument6w os6b bezrobotnych ).
2. Wyznaczenie osobie bezrobotnej opiekuna реіпіасеро funkcjq doradcy klienta.
З. Wyrejestrowywanie os6b bezrobotnych podejmujqcych zatrudnienie.

4. Wydawanie zaswiadczen РІТ -11 osobom bezrobotnym.
5. Sporzqdzanie і wydawanie zaswiadczen osobom bezrobotnym potwierdzajqcych fakt lub

stan prawny, kt6re wynikajc4 z prowadzonej ewidencji.
6. Wsp6tpraca z Komornikami Sqdowymi w zakresie realizowanych zaj~c egzekucyjnych.
7. Wsp6tpraca z organami rentowymi, Panstwowq lnspekcjq Ргасу, Narodowym

Funduszem Zdrowia w zakresie wynikajqcym z odr~bnych przepis6w.

8. Udzielanie informacji (m. іп. wyjasnien z zakresu przepis6w prawnych regulujc4cych
dziatalnosc urz~du oraz podstawowych praw і obowiqzk6w os6b bezrobotnych

wynikajqcych z ustawy о promocji zatrudnienia і instytucjach rynku ргасу).

9. Udzielanie informacji о aktualnej pomocy і ustugach swiadczonych przez urzqd.

1 О. Wydawanie odpowiednich formularzy, druk6w (informowanie і instruowanie klienta

о sposobie ich wypetnienia).

11. Do dodatkowych zadan pracownika nalezy:

1. Generowanie list wyptat swiadczen dla os6b bezrobotnych.
2. Obstuga programu PtATNIK - dotyczc4cego os6b bezrobotnych.

3. Przygotowywanie informacji dla potrzeb analizy rynku ргасу, opracowywanie
obowiqzujqcej sprawozdawczosci statystycznej, analiz і informacji,

4. Realizacja program6w przeciwdziatania bezrobociu finansowanych ze srodk6w Unii
Europejskiej, а w szczeg6Inosci ze srodk6w Europejskiego Funduszu Spotecznego.

lnformacja о warunkach pracy.

- pierwsza umowa о ргас~ zawarta zostanie па czas okreslony, піе dtuzszy niz 6

miesi~cy,



- ргаса w реіпугп wymiarze czasu ргасу,

- ргаса w pozycji siedzqcej,

- ргаса przy komputerze,

udziat w szkoleniach - w zaleznosci od wynikajqcych potrzeb oraz zmian

w przepisach prawnych.

lnformacja о wskazniku zatrudnienia оsбЬ niepefnosprawnych.
W гпіевіасц poprzedzajqcym dat~ upublicznienia ogtoszenia wskaznik zatrudnienia os6b
niepetnosprawnych w urz~dzie wynosit 14,29%.

Wymagane dokumenty:

- zyciorys (CV) - podpisany wtasnor~cznie

- list motywacyjny - podpisany wtasnor~cznie,

- oswiadczenie kandydata 11Wyrazam zgod~ па przetwarzanie moich danych osobowych

zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Powiatowy

Urzqd Ргасу w Sul~cinie ul. Lipowa 18В w celu realizacji procesu rekrutacji",

- oswiadczenie zawierajqce павтерціасе dane osobowe kandydata:

• ігпіе і nazwisko,

• dat~ urodzenia,

• obywatelstwo,

• miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji ).

- w przypadku cudzoziemca - poswiadczenie о апаіогповсі j~zyka polskiego па
zasadach окгевіопусп w ustawie z dnia 7 pazdziernika 1999г. о j~zyku polskim

( t. j. Dz.U. 2021. 672 t. j. ),

- kserokopia dokumentu poswiadczajqcego wyksztatcenie,

- kserokopie dokument6w potwierdzajqcych kwalifikacje zawodowe,

- kserokopie swiadectw ргасу,

- oswiadczenia о: petnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystania z petni praw

publicznych, posiadaniu stanu zdrowia pozwalajqcego па zatrudnienie па w/w

stanowisku, braku skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umyslne przest~pstwo
scigane z oskarzenia publicznego ІuЬ umyslne przest~pstwo skarbowe, posiadaniu
nieposzlakowanej opinii, znajomosci obstugi komputera.



Wymagane dokumenty aplikacyjne паіеау sktadac w zamkni~tej kopercie z dopiskiem:

Dotyczy naboru па stanowisko lnspektora Powiatowego, '!!.. terminie do dnia
23.09.2022r. do godz. 15:00 w sekretariacie Powiatowego Urz~du Ргасу w Sul~cinie

pok6j пг 13.
W przypadku ofert ztozonych роспа liczy віе data wptywu do Urz~du.

Aplikacje, kt6re wptynq do Urz~du ро wyzej окгевіопугп terminie піе оеоа rozpatrywane.

Otwarcie ofert odbqdzie віе w dniu 26.09.2022r. о godz.8°0. Rozmowy kwalifikacyjne
odbqd~ siq w dniu 28.09.2022r. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu naboru -
вреіпіаіасе wszystkie wymagania formalne ogtoszone w naborze, аовтапа powiadomione

telefonicznie о godzinie stawiennictwa w PUP Sul~cin w celu przeprowadzenia rozmowy

kwalifikacyjnej гпаіасе] па celu ostateczne wytonienie kandydata. Oferty odrzucone
аовтапа zniszczone ро zakoriczeniu procedury naboru.
lnformacja о wyniku naboru Ьесаіе umieszczana па stronie internetowej Biuletynu

lnformacji Publicznej /www.pupsulecin.pl/ oraz па tablicy informacyjnej w siedzibie Urz~du.

lnformacja Administratora Danych Osobowych
Powiatowego Urzqdu Pracy w Sulqcinie

Zgodnie z art. 13 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego і Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 г. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych

osobowych і w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (og6Ine rozporzqdzenie о ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej

RODO informuj~, iz:
1. Administratorem Рапі/Рапа danych osobowych jest Powiatowy Urzqd Ргасу

w Sul~cinie z siedzibq w Sul~cinie, ul. Lipowa 18Ь, 69-200 Sul~cin, tel. 95-777-00-11,
e-mail:sekretariat@pupsulecin.pl

2. Kontakt z lnspektorem Ochrony Danych - iod@pupsulecin.pl

3. Рапі/Рапа dane osobowe przetwarzane b~dq w zwiqzku z ubieganiem si~
о zatrudnienie w Powiatowym Urz~dzie Ргасу w Sul~cinie па stanowisko lnspektora

Powiatowego па podstawie art. 6 ust. 1 lit. а, с RODO, Kodeksu Ргасу z dnia

26 czerwca 1974г. і ustawy z dnia 21 listopada 2008г. о pracownikach samorzqdowych
(t. j. Dz. U. 2022.530).

4. Odbiorcami Рапі/Рапа danych osobowych mogq Ьус tylko podmioty uprawnione do
odbioru danych w uzasadnionych przypadkach аІЬо па podstawie odpowiednich
przepis6w prawa oraz podmioty, kt6re przetwarzajq dane osobowe w imieniu
Administratora, па podstawie zawartej LІmowy powierzenia przetwarzania danych

osobowych (tzw. podmioty przetwarzajqce).



5. Рапі/Рапа dane osobowe przechowywane Ьеса w czasie окгевіопугп przepisami

prawa, zgodnie z instrukcjq kancelaryjnq Powiatowego Urz~du Ргасу w Sul~cinie.

6. W zwiqzku z przetwarzaniem przez PUP Рапі/Рапа danych osobowych, przysfugujq

Pani/Panu павтерціасе uprawnienia: prawo оовіерс do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, цвцпіесіа lub ograniczenia

przetwarzania, prawo do соїпіесіа zgody.

7. W przypadku uznania, ze przetwarzanie przez PUP Рапі/Рапа danych osobowych
narusza przepisy RODO, przysfuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do

Prezesa Urz~du Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Рапіа/Рапа danych osobowych w zakresie wynikajqcym z art. 221

Kodeksu ргасу jest піеаоеопе, аЬу uczestniczyc w ровтероевпіц rekrutacyjnym.

Podanie przez Рапіа/Рапа innych danych jest dobrowolne.

DYR.EK
Powiatow~go~ Ргасу

wSul • •


