
Rozdrażew, 12 maja 2015r. 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ROZDRAŻEW 
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – RADCA PRAWNY  

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew 

II. Stanowisko urzędnicze: Radca Prawny   

III. 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, 

4) nieposzlakowana opinia, 

5) ukończone studia prawnicze, 

6) co najmniej 5 letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz jednostek 

wymienionych w przepisie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (tj. Dz.U. z 2014 , poz. 1202). 

 

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów: 
1) dyspozycyjność,  

2) odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, obowiązkowość, 

3) dobra organizacja pracy, 

4) znajomość obsługi komputera, 

5) kultura, życzliwość w kontaktach interpersonalnych. 

 

V. Zadania wykonywane na stanowisku: 
1) Opiniowanie projektów umów, porozumień, decyzji administracyjnych, 

2) Opracowywanie projektów aktów prawnych, 

3)  Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami i urzędami,  

4) Wydawanie opinii prawnych w zakresie działalności gminy, 

5) Obsługa prawna sesji Rady Gminy Rozdrażew, 

6) Informowanie pracowników o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania 

urzędu. 

 

VI. Warunki pracy 
 Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych 

warunków pracy.  

 

VII. Wymagane dokumenty: 
1) list motywacyjny 

2) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej i działalności gospodarczej (CV), 

3) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz 

jednostek wymienionych w przepisie art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych 

4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

5) kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie, 

6) kopia wpisu na listę radców prawnych, 

7) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia 

publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe, 

8) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,  

9) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,  

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych 

do przeprowadzenia naboru, 

 

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego.  



 

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów. 
1. Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu 

Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na 
stanowisko Radcy Prawnego” do dnia 26.05.2015r. do godz. 15.00.  

2. Decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 

tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. 

5. Nabór  zostanie przeprowadzony dwuetapowo:  

a) I etap - weryfikacja dokumentów, 

b) II etap - rozmowa kwalifikacyjna 

6. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru, kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem 

poczty, drogą e-mail lub telefonicznie. 

 

Informuję że w miesiącu kwietniu  2015 r. w Urzędzie Gminy Rozdrażew wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych wynosił powyżej  6%. 

 

 

 


