
Burmistrz Bobowej 
OGŁASZA NABÓR  

NA WOLNE STANOWISKA PRACY 
 

stanowisko  - straŜnik miejski – 1 etat 
 
 

1. Wymagania niezbędne 

Kandydatem na stanowisko  straŜnika moŜe być osoba, która: 

a) 
posiada obywatelstwo polskie, 

b) 
ukończyła 21 lat, 

c) 
korzysta z pełni praw publicznych, 

d) 
jest sprawna pod względem  fizycznym i psychicznym, 

e) 
posiada nieposzlakowaną opinię, 

f) 
nie była karana sądownie, 

g) 
posiada wykształcenie co najmniej średnie, 

h) 
ma uregulowany stosunek do słuŜby wojskowej, 

i) 
ma dwuletni staŜ pracy (wskazane doświadczenie zawodowe w słuŜbach mundurowych: w policji, 
straŜy poŜarnej, straŜy granicznej; ochronie mienia) 
 

2. Wymagania dodatkowe: 

 

a)  
   biegła obsługa komputera (pakiet Office),  
b)  
   prawo jazdy kat. B, 
c)  
   umiejętność pracy w zespole, chęć podnoszenia swoich kwalifikacji, samodzielność w podejmowaniu       
decyzji, komunikatywność, odporność na stres, 
d)  
   znajomość zagadnień z zakresu  bezpieczeństwa i porządku publicznego; znajomość kodeksu 
wykroczeń i kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

Zgodnie z art. 27 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o straŜach gminnych (Dz.U. Z 1997 r. Nr 123, 
poz. 779 ze zm.) 

 

 4. Wymagane dokumenty: 

a)  
Ŝyciorys (CV), 
b)  
list motywacyjny, 
c)  
dokument poświadczający wykształcenie i doświadczenie zawodowe, 
d)  
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, 



e)  
kwestionariusz osobowy, 
f)  
zaświadczenie o niekaralności, 
g)  
zaświadczenie lekarskie o sprawności fizycznej i psychicznej, 
h)  
kopia dokumentu potwierdzającego uregulowany  stosunek do słuŜby wojskowej, 
i)  
inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 
 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne naleŜy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną na 

adres: um@bobowa.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres 

Urzędu  z dopiskiem: Nabór na stanowisko straŜnika miejskiego  w terminie do dnia 15 grudnia 

2009 r.  (nie mniej niŜ 10 dni od dnia opublikowania w BIP). 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyŜej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

/www.bip.gov.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego 
przebiegu kariery zawodowej), 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 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz 
ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458)”. 
 

Bobowa, dnia 2 grudnia  2009 r. 

 

 

         BURMISTRZ 

               WACŁAW LIGĘZA 


