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I. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miejski w Jasieniu - StraŜ Miejska, ul. XX-Lecia 20, Jasień.
II. Określenie stanowiska urzędniczego:
aplikant (straŜnik miejski)
III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
1. Wymagania niezbędne:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

obywatelstwo polskie,
ukończone 21 lat,
korzystanie w pełni z praw publicznych,
wykształcenie co najmniej średnie,
nienaganna opinia,
pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
niekaralność sądowa, .
uregulowany stosunek do słuŜby wojskowej.

2. Dodatkowymi atutami będą :
a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w innych słuŜbach
mundurowych,
b) prawo jazdy kat.B,
c) znajomość topografii miasta i terenu wiejskiego Gminy Jasień,
d) aktywność sportowa,
e) posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień przydatnych na stanowisku
straŜnika miejskiego ( np. doświadczenie pracy w szkole, doświadczenie w pracy z
dziećmi i młodzieŜą, wykształcenie z zakresu administracji, pedagogiki,
psychologii, prawnicze).

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w
przepisach o ruchu drogowym,
3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania Ŝycia i zdrowia
obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk Ŝywiołowych
oraz innych miejscowych zagroŜeń,
4. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia
albo miejsc zagroŜonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych
lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych słuŜb, a
takŜe ustalanie, w miarę moŜliwości świadków zdarzenia,
5. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń uŜyteczności publicznej,

6. Współdziałanie z organizatorami i innymi słuŜbami w ochronie porządku podczas
zgromadzeń i imprez publicznych,
7. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich
zamieszkania, jeŜeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w
miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagraŜających ich Ŝyciu lub
zdrowiu albo zagraŜają Ŝyciu i zdrowiu innych osób,
8. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagroŜeń, a takŜe inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i
wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z
organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pienięŜnych
dla potrzeb gminy.

V. Wymagane dokumenty:
1. Ŝyciorys zawodowy ze zdjęciem,
2. list motywacyjny,
3. podpisane własnoręcznie oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu
za ścigane z oskarŜenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe,
4. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
6. kopie świadectw pracy
7. kserokopia dowodu toŜsamości, ksiąŜeczki wojskowej z potwierdzeniem
uregulowanego stosunku do słuŜby wojskowej ( dot. męŜczyzn ) oraz prawa jazdy.
Oferty naleŜy składać do dnia 2 lutego 2010 r. do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie z
dopiskiem „oferta na stanowisko urzędnicze w StraŜy Miejskiej”, w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Jasieniu, XX-Lecia20, I piętro, pokój nr 105.
Oferty, które wpłyną po wyŜej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: wyraŜam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

