Ogłoszenie
Urząd Gminy w Celestynowie poszukuje kandydatów na stanowisko:
Robotnik Gospodarczy
w Obsłudze Administracyjno-Gospodarczej
1. Wymagania niezbędne:
− wykształcenie minimum podstawowe
− obywatelstwo polskie
− pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
− stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
2. Wymagania dodatkowe:
− prawo jazdy kat. B
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
− konserwacja rowów melioracyjnych w Gminie Celestynów, czyszczenie rowów
− wykaszanie oraz udrażnianie rowów, udrażnianie przepustów
− sprzątanie terenów zielonych, koszenie traw oraz jej zagrabianie, grabienie liści
− dbanie o tereny zielone na terenie gminy Celestynów
− dbanie o czystość na przystankach
− wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego i Wójta
Gminy Celestynów
4. Wymagane dokumenty:
1. CV
2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
3. Oświadczenie o: obywatelstwie polskim, o posiadaniu zdolności do czynności
prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych
5. Warunki pracy:
− praca na terenie Gminy Celestynów
− pełny etat
− system pracy zmianowej
− wysiłek fizyczny
− praca w zespole
6. Sposób, termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać do dnia 16.11.2020 r. w Biurze Obsługi Mieszkańców
– parter UG. Informacje na temat ogłoszenia można uzyskać pod numerem telefonu: 22 789 71
19 wew. 200

Wójt Gminy Celestynów
(-) Witold Kwiatkowski

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Celestynów reprezentowana przez Wójta Gminy Celestynów z siedzibą
w Celestynowie, przy ul. Reguckiej 3, zwany dalej „Administratorem danych”,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych,
podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych,
Kodeks pracy oraz udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe
niewymagane przez wskazane akty prawne,
zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy o pracownikach samorządowych informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru
stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze,
podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procedury naboru, niepodanie danych,
które są wymagane przepisami ww. ustaw lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo, będzie skutkowało
odrzuceniem oferty kandydata,
posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, cofnięcia zgody i usunięcia danych
w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo i nie są wymagane przez wskazane akty prawne,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych,
dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Celestynowie: Inspektor ochrony danych,
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl.

