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OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Miasta Nowy Targ ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko
urzędnicze dyrektora Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu.
1.

Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się
przeciwko niej postępowanie karne,
4) nieposzlakowana opinia,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,
6) wykształcenie wyższe,
7) staż pracy minimum 5 lat na stanowisku kierowniczym.

2.

Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) doświadczenie w organizacji przedsięwzięć (również komercyjnych) z zakresu kultury
fizycznej i sportu,
2) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowo –
rekreacyjnych,
3) znajomość przepisów prawa niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków
z zakresu: kultury fizycznej i sportu; samorządu gminnego; finansów publicznych;
zamówień publicznych; prawa pracy w tym przepisów o pracownikach
samorządowych,
4) prawo jazdy kat. B.

3.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) kierowanie całokształtem działalności Centrum, zarządzanie i nadzorowanie
funkcjonowania Miejskiego Centrum Sportów i Rekreacji w Nowym Targu, czuwanie
nad ciągłością pracy Centrum,
2)
eksploatacyjne zarządzanie miejskimi obiektami oraz infrastrukturą sportowo –
rekreacyjną,
3) reprezentowanie Centrum na zewnątrz,
4) wykonywanie wszystkich obowiązków pracodawcy wobec pracowników Centrum,
5) nadzór nad gospodarką finansową Centrum,
6) nadzór nad powierzonym Centrum mieniem komunalnym,
7) pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych,

4.

Warunki pracy:
1) wymiar czasu pracy – pełny etat,
2) wynagrodzenie miesięczne ustalane zgodnie z „Zasadami wynagradzania kierowników
i zastępców kierowników miejskich jednostek budżetowych oraz miejskich zakładów
budżetowych”, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 0151-71/09 Burmistrza
Miasta Nowy Targ z dnia 10 lipca 2009 r. z późn. zm.),
3) pierwsza umowa na stanowisku Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji
zostanie zawarta na czas określony.

5.

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV) wraz ze zdjęciem, opisem dotychczasowej działalności zawodowej,
adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego oraz adresem poczty
elektronicznej,
3) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu
Miasta Nowy Targ,
4) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego (dowodu
osobistego lub paszportu),
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania
z pełni praw publicznych,
6) zaświadczenie o niekaralności (wydane nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem
oferty),
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne,
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego
w dotychczasowych miejscach pracy i nauki w celu potwierdzenia spełnienia
warunku posiadania przez kandydata nieposzlakowanej opinii dla potrzeb procesu
naboru na stanowisko Dyrektora MCSiR, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia
21 lipca 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn., Dz. U. z 2016 r.
poz. 902),
9) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, potwierdzające brak przeciwwskazań do
pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed
złożeniem oferty),
10) kserokopia prawa jazdy;
11) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje
(np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.),
12) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy
lub zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające aktualne zatrudnienie),
13) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
14) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 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 (tekst jedn.,
Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (tekst jedn., Dz. U. z 2016 r., poz. 902).
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia
Komisji Konkursowej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez
siebie dokumentów pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania
konkursowego.

6.

Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 11.08.2017 r., w zamkniętej
kopercie z dopiskiem: „Konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora
Miejskiego Centrum Sportów i Rekreacji w Nowym Targu”, osobiście w Urzędzie
Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. Nr 113 (tj. Wydział Administracji i Kadr) bądź za
pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy
Targ. Dokumenty, które wpłyną do tut. Urzędu po upływie wyżej określonego terminu,
nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne można odbierać osobiście po
zakończeniu procedury naboru. Dokumentów nieodebranych nie odsyła się.

7.

Informacje dodatkowe.
1) Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta Nowy Targ
powoła Komisję Konkursową.
2) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod
względem formalnym bez udziału kandydatów; II etap - rozmowa kwalifikacyjna.
3) O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu kwalifikacji kandydaci spełniający
wymagania formalne zostaną powiadomieni alternatywnie: drogą elektroniczną,
telefonicznie lub listownie, co najmniej na 3 dni przed terminem. Osoby, których
oferty nie spełnią ustalonych wymagań formalnych, zostaną poinformowane o tym
fakcie w tym samym trybie, a złożone przez nie dokumenty zostaną im zwrócone.
4) W toku postępowania konkursowego Komisja wyłoni nie więcej niż pięciu
najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym
stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawi Burmistrzowi
Miasta, który podejmie decyzję o wyborze.
5) Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania
przyczyny.
6) Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Nowy Targ.

