
Milanówek, dnia 06.12.2010r. 

Nabór na rachmistrza spisowego 

 
Burmistrz Miasta Milanówka - Gminny Komisarz Spisowy 

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych  

w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011r. 
 

 

Planowana liczba rachmistrzów spisowych dla Miasta Milanówek wynosi 8 osób.  

 

 

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki: 
 

1) mieć ukończone 18 lat, 

2) posiadać co najmniej średnie wykształcenie, 

3) zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie miasta Milanówka, 

4) być obowiązkowym, rzetelnym oraz posiadać umiejętność organizacji pracy własnej; 

5) być w pełni sprawny fizycznie ze względu na specyfikę pracy, 
6) posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, 

sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie 

wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady, 

7) być w pełni dyspozycyjnym: w okresie szkoleń rachmistrzów spisowych (od 5 stycznia 

2011 r. do 19 lutego 2011 r. także w soboty), obchodu przedspisowego (1-17 marca 
2011 r.), odprawy przedspisowej (6-7 kwietnia 2011 r.) oraz trwania spisu (od 8 

kwietnia do 30 czerwca 2011 r.)  

8) być asertywny, uprzejmy i cierpliwy, umieć zachować spokój podczas prowadzenia 

rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, 

9) posiadać bardzo dobrą znajomość komputera i łatwość obsługi zaawansowanych funkcji 

telefonów komórkowych, szybkość w uczeniu się aplikacji informatycznych, pożądane 
jest posiadanie znajomości funkcjonowania systemu GPS. 

 

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać: 

1) podanie ze zgłoszeniem swojej kandydatury na rachmistrza spisowego, w tym adres, 

telefon kontaktowy, adres e-mail, ewentualnie miejsce zatrudnienia lub nazwę uczelni  
w przypadku studentów, 

2) kserokopie dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej, 

3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo 

popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe), 

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych. 

 

Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie 

od 6 do 20 grudnia, w godzinach pracy Urzędu Miasta, ul. Kościuszki 45 lub ul. Spacerowa 
4, z napisem na kopercie „Nabór na rachmistrza spisowego NSP 2011”. Dokumenty, które 

wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. 
 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie 

lub pocztą elektroniczną.  
 

Gminny Komisarz Spisowy 
      /-/ 

           Jerzy Wysocki 


