Straz Miejska w Zabrzu ogtasza nabor kandydatow na 1 wolne stanowisko urzQdnicze
straznik miejski -mt. specjalista

1. Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, ukohczone 21 lat, korzystanie w petni z praw
publicznych, wyksztatcenie co najmniej srednie, nienaganna opinia, sprawnosc fizyczna i psychiczna,
niekaralnosc sajdowna, uregulowany stosunek do stuzby wojskowej, ukoriczony kurs podstawowy
straznikow gminnych (miejskich), min. 2 -letnie doswiadczenie zawodowe,
2. Wymagania dodatkowe: prawo jazdy, umiej^tnosc pracy na komputerze, umiej^tnosci
w zakresie sztuk walk, znajomosc j^zykow obcych, znajomosc naste_pujqcych aktow prawnych:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strazach gminnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 928 t.j.),
Rozporzqdzenie Rady Ministrow w sprawie przy pad kow, sposobow i trybu uzycia przez straznikow
gminnych (miejskich) srodkow przymusu bezposredniego (Dz.U. 2004 Nr 18, poz. 1692004.02.06 2009.12.23),
Rozporzqdzenie Rady Ministrow w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy uzyciu
srodkow technicznych obrazu zdarzeh w miejscach publicznych przez straz gminna. (miejska. Dz.U.
2009 Nr 220, poz. 1720,
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j.).
3. Do obowiqzkow osob zatrudnionych nalezec be.dzie m.in.:
- ochrona spokoju i porzqdku w miejscach publicznych;
4. Warunki pracy i ptacy:
•
miejsce pracy: miasto Zabrze,
• elastyczny system czasu pracy, srednio 40 godzin w 5 dniowym tygodniu pracy,
• konkurencyjne wynagrodzenie zasadnicze,
• dodatek za staz pracy,
• premia uznaniowa,
• doptaty do godzin nocnych, nadliczbowych,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,13-tka",
•
mozliwosc dalszych awansow,
• bezptatne szkolenia,
• swiadczenia socjalne,
• preferencyjne ubezpieczenia grupowe.
•
atrakcyjne warunki dofinansowania z z funduszu socjalnego,
5. Kandydaci ztoza. naste.pujq.ee dokumenty:
•
kwestionariusz personalny (dost^pny na stronie internetowej Strazy Miejskiej w Zabrzu
www.strazmieiska.zabrze.pl oraz w siedzibie jednostki w Zabrzu przy ul. Stalmacha 9),
•
klauzula informacyjna (dost^pna na stronie internetowej Strazy Miejskiej w Zabrzu
www.strazmieiska.zabrze.pl oraz w siedzibie jednostki w Zabrzu przy ul. Stalmacha 9),
• Curriculum Vitae,
• list motywacyjny,
•
kserokopie dokumentow poswiadczaja.cych wyksztatcenie i posiadane kwalifikacje (kopie
dyplomow uczelni wyzszych, certyfikatow i zaswiadczeh ukonczenia kursow j^zykowych,
komputerowych i innych),
•
zaswiadczenie lekarskie stwierdzaja_ce ze kandydat moze uczestniczyc w testach
sprawnosciowych,

•

•
•
•

kserokopia ksi^zeczki wojskowej (m^zczyzni) - (nalezy przedtozyc kopiQ pierwszej strony
stwierdzajqcej tozsamosc i nr ksiqzeczki oraz strony poswiadczaj^cej uregulowanie stosunku
do stuzby wojskowej),
oswiadczenie o niekaralnosci,
oswiadczenie o korzystaniu z petni praw publicznych,
oswiadczenie wskazujqce termin, w ktorym kandydat moze podjqc prace_ (np. ze wzgl^du na
przystugujqce okresy wypowiedzenia u dotychczasowych pracodawcow).

Oryginaty dokumentow nalezy przedtozyc do wglqdu komisji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty prosimy sktadac osobiscie w sekretariacie Strazy Miejskiej w Zabrzu przy ul. Stalmacha 9
(pierwsze piejro budynku) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2020 r.,
w zamkni^tej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem z dopiskiem ,,nabor kandydatow na wolne
stanowisko urze_dnicze straznik miejski - mt- specjalista".
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) -dalej RODO informuje., ze:
•
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Strazy Miejskiej w Zabrzu;
•
inspektorem ochrony danych w Strazy Miejskiej jest Maciej Klimaszewski, adres kontaktowy:
odo@strazmieiska.zabrze.pl;
•
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane be.dq w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na
stanowisko mt. specjalisty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana
dobrowolnej zgody;
•
Pani/Pana dane osobowe nie be,dq przekazywane zadnemu odbiorcy;
•
Pani/Pana dane osobowe nie be_dq przekazywane do paristwa trzeciego ani organizacji
mi^dzynarodowej;
•
Pani/Pana dane osobowe be_d$ przetwarzane przez okres do 1 miesiqca od momentu
zakoriczenia procesu rekrutacji;
•
posiada Pani/Pan prawo dost^pu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usuni^cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnie.cia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wptywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody
wyrazonej przed jej cofniQciem. Oswiadczenie o cofni^ciu zgody na przetwarzanie danych
osobowych wymaga jego zlozenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy
inspektora ochrony danych;
•
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urze^du Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy
RODO;
•
podanie przez Pana/Pani^ danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celow
zwiqzanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Aplikant;
•
Pani/Pana dane nie be_d3 przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym nie be_da.
profilowane.
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