Sulechów dn. 23 lipca 2009 r.
Burmistrz Sulechowa
zatrudni na zastępstwo pracownika na stanowisku Zastępcy Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim Sulechów – Plac Ratuszowy 6.
Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
kandydatem może być osoba, która:
	ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne;
cieszy się nieposzlakowaną opinią;
posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
ukończyła:
	studia prawnicze lub administracyjne i uzyskała tytuł magistra lub
podyplomowe studia administracyjne;
	posiada łącznie co najmniej pięcioletni staż pracy:
	na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub biurach jednostek samorządu terytorialnego lub
	w służbie cywilnej, lub
w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
	w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.
	Zakres zadań oraz odpowiedzialności:
Prowadzenie spraw wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należących do kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego
w tym w szczególności:
	rejestracja urodzeń małżeństw i zgonów wg miejsca zdarzenia,

przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
wydawanie zaświadczeń stwierdzających barak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ( art.41 k.r.o.) niezbędnych do zawarcia małżeństwa konkordatowego,
przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa,
wydawanie z ksiąg stanu cywilnego odpisów zupełnych i skróconych osobom i instytucjom zgodnie z art.83 i 79 prawa o asc,
	Prowadzenie wszystkich innych spraw wynikających z  prawa o asc i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

	Dkumenty i oświadczenia wymagane od kandydata:
curriculum vitae i list motywacyjny,

kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
	wypełniony „kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie” zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 125, poz. 869),
	oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,
oświadczenie o posiadaniu praw publicznych,
Wzory dokumentów wymienionych w pkt. c – f można pobrać ze strony urzędu pod adresem: http://www.bip.sulechow.pl w dziale „Nabór kandydatów na wolne stanowiska w Urzędzie” w podrozdziale „Wzory dokumentów”.   
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim Sulechów - Telefon nr  (0-68) 385-11-10 lub (0-68) 385-11-21
Dokumenty należy przesłać lub złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego (w godzinach pracy) - Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów (pok. nr 002) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2009 roku w zaklejonej kopercie, z zaznaczeniem: „zatrudnienie Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego”.
W przypadku wysłania dokumentów za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego.

