
OGŁOSZENIE  O WOLNYM  STANOWISKU NR J/06/08 

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ ZATRUDNI

Do jednostki Straż Miejska Milanówka 
Na stanowisko Strażnik Straży Miejskiej - mężczyzna
Wymiar etatu 1/1
Główne obowiązki - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

  (Dz.U. Nr 123, poz.779 z póź. zm. ).
- obsługa kamer monitoringu wizyjnego miasta.

Wykształcenie Co najmniej średnie
Wymagania konieczne -  posiadanie obywatelstwa polskiego,

-  ukończone 21 lat,
-  korzystanie z pełni praw publicznych,
-  nie karalność sądowa,
-  sprawność pod względem  fizycznym i psychicznym,
-  uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wskazane kwalifikacje -  ukończony kurs podstawowy dla Straży Miejskich,
-  znajomość problematyki prawa wykroczeń
-  prawo jazdy kat B.

Wymagane dokumenty -  świadectwo ukończenia szkoły dokumentujące posiadanie
   wymaganego wykształcenia,
-  życiorys (CV),
-  list motywacyjny,
-  oświadczenie kandydata  o niekaralności za przestępstwo umyślne 
-  oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na
    zatrudnienie na danym stanowisku, 
-  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
    osobowych do celów rekrutacji.

Zatrudnienie Na  3 miesięczny okres próbny z późniejszą  możliwością 
zatrudnienia na czas nieokreślony po pozytywnej ocenie pracy w 
okresie próbnym.

Termin składania ofert  Oferty należy dostarczyć  w zaklejonych kopertach z dopiskiem “Oferta 
pracy NR J/06/08” z podanym numerem telefonu kontaktowego do dnia 
15.10.2008 r. do godziny 15.00. w siedzibie  Komendy Straży Miejskiej 
w Milanówku przy ul. Warszawskiej 32.  
Aplikacje, które wpłyną  po upływie powyższego terminu nie będą 
rozpatrywane.

1. Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

2. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 

informacji publicznej (www.milanowek.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Straży 

Miejskiej ul. Warszawska 32.

http://www.milanowek.pl/


4. 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 29.08.1997 r. o ochronie danych

 osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101 poz.926 z póź zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach 

samorządowych Dz.U. 2001 Nr 142 poz.1593 z poźn.zm.)”.

5. Osoba wybrana w drodze naboru zobowiązana jest do przedłożenia zaświadczenia o

           niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

                                                                                 Komendant  Straży Miejskiej  

                                                                                                                /-/
                                                                                                    Andrzej Wacławek 


