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Starostwo Powiatowe  

    w Kozienicach 

ul. Kochanowskiego 28 

26-900 Kozienice 

 

 

STAROSTA KOZIENICKI 

OGŁASZA NABÓR 

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

 

Starosta Kozienicki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne urzędnicze 

stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Kozienicach: 

 

 Podinspektora Wydziału Promocji i Kultury. 

Jeden etat. 

Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Kozienicach. 

 

1. Wymagania niezbędne formalne: 

a. Wykształcenie wyższe preferowane administracyjne, 

b. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej minimum sześć 

miesięcy. 

c. Nie karanie za przestępstwo popełnione umyślnie, 

d. Nieposzlakowana opinia. 

e. Umiejętność interpretacji przepisów. 

f. Dokument poświadczający wykształcenie. 

2. Określenie zadań wykonywanych na danym stanowisku: 

1. Redagowanie tekstów /artykułów/ prasowych do biuletynu informacji „Nasz 

Powiat” 

2. Współpraca z mediami. 

3. Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

4. Umieszczanie aktualności na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  

w Kozienicach www.kozienicepowiat.pl. 

5. Układanie tekstów do przemówień okolicznościowych. 

3. Wymagania dodatkowe. 

a) Znajomość podstawowych aktów prawnych: ustaw o samorządzie 

powiatowym, kodeks postępowania administracyjnego, 

b) Umiejętność obsługi komputera.  

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia. 

a) Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, 

b) Kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskany poziom 

wykształcenia, 

c) Kserokopia świadectw pracy dotychczasowych miejsc zatrudnienia 

potwierdzające wymagane doświadczenia zawodowe lub zaświadczenie 

potwierdzające wymagany staż, 

http://www.kozienicepowiat.pl/


d) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, oświadczenie o 

niekaralności, pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności 

prawnych, 

e) Wypełniony  kwestionariusz osobowy dla pracownika ubiegającego się o 

pracę. 

 

 

 

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w kancelarii 

Starostwa Powiatowego w Kozienicach ul. Kochanowskiego 28 – w terminie od dnia 23 

października 2009r. do dnia 02listopada 2009r. do godziny 15.30, w zamkniętej kopercie 

z dopiskiem „ Nabór na stanowisko Podinspektora”. 

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą 

rozpatrywane. 

Zastrzega się unieważnienie naboru na stanowisko podinspektora bez podania 

przyczyny. 

Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Przed podjęciem zatrudnienia  w Starostwie Powiatowym wybrany kandydat ma 

obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru  o niekaralności. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „ Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz.926 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 

listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458).  

 

 

 

        

 

 

 

STAROSTA KOZIENICKI 

    

   

     /-/ Janusz Stąpór/     

 

 

 

 

 

 

 

   


