
BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY: 

KOMENDANTA  STRAŻY  MIEJSKIEJ  W  MILANÓWKU 

Urząd Miejski w Milanówku
ul. Kościuszki 45
numer ewidencyjny naboru: OFERTA NR J/01/08 

data publikacji ogłoszenia : 10 marca 2008 r.
termin składania ofert: 28 marca 2008 r.

Wymagania niezbędne:

• obywatelstwo polskie,
• wykształcenie wyższe - preferowane administracyjne lub prawnicze,
• 5-letni staż pracy w służbach mundurowych (policja, wojsko, straż pożarna, straż graniczna), w tym

dwa lata na stanowisku kierowniczym,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwo,
• nieposzlakowana opinia, poparta opiniami z poprzednich miejsc pracy,
• uregulowany stosunek do służby wojskowej,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

• znajomość przepisów określających funkcjonowanie samorządu gminy i jej organów,
• znajomość ustawy o strażach gminnych oraz ustaw pokrewnych wraz z przepisami wykonawczymi,
• umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows),
• dyspozycyjność i odporność na stres, 
• umiejętność podejmowania trudnych decyzji,
• prawo jazdy kat. B,
• znajomość topografii Miasta Milanówka.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• organizowanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Straży Miejskiej zgodnie z obowiązującymi
przepisami,

• współpraca z Policją, Strażą Pożarną i innymi jednostkami w zakresie  zadań  związanych z
bezpieczeństwem i porządkiem publicznym,

• nadzór nad wykonywaniem czynności administracyjnych  w zakresie  prowadzenia  wszelkiej
korespondencji dotyczącej działalności Straży Miejskiej w Milanówku,

• kontrola ewidencji nałożonych przez strażników mandatów karnych.

Warunki pracy:

• miejsce: Straż Miejska, ul. Warszawska 32
• pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres próbny,  kolejna - na czas nieokreślony na

podstawie umowy o pracę lub powołania.



Wymagane dokumenty:

• życiorys (CV) z uwzględnieniem  dokładnego przebiegu kariery zawodowej 
• kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

www.milanowek.pl lub w budynku A Urzędu Miejskiego, ul. Kościuszki 45 II piętro),
• list motywacyjny, 
• kserokopia dowodu osobistego, 
• kserokopia prawa jazdy, 
• oświadczenie o niekaralności,     
• zaświadczenie o stanie zdrowia, pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Komendanta Straży

Miejskiej,
• kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,         
• kserokopia świadectw pracy i/lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, 
• kserokopia innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub

umiejętności,
• kserokopia posiadanych referencji i opinii,
• kserokopia książeczki wojskowej, 
• koncepcja pracy Straży Miejskiej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:

• osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Milanówku, ul. Kościuszki 45,  
• lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Milanówku, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
z dopiskiem 
„OFERTA NR J/01/08  Komendant  Straży Miejskiej w Milanówku” 

w terminie do dnia 28 marca 2008r. do godz.16
 

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

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
/www.milanowek.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w budynku A Urzędu Miejskiego ul. Kościuszki 45.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: 
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy  dla  potrzeb  niezbędnych  do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 Nr 101
poz.926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001  Nr 142 poz. 1593 ze zm.)”.

Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Powołanie Komendanta Straży Miejskiej poprzedzone zostanie zasięgnięciem opinii Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Warszawie, zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z 29.08.1997r. o strażach gminnych
(Dz. U. Nr 123 poz. 779 ze zm.).

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/

Jerzy Wysocki


