Starostwo Powiatowe w Otwocku
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel. (22) 778-1-353
fax (22) 778-1-302
www.powiat-otwocki.pl
kadry@powiat-otwocki.pl

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISK O URZĘDNICZE
Stanowisko
Wymiar etatu
Biuro / Stanowisko
Wydział
Zakres obowiązków

INSPEKTOR
1,00
Stanowisko ds. Obronności
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1. opracowywanie na kolejny rok kalendarzowy wytycznych Starosty oraz planu
zasadniczych przedsięwzięć do działalności w zakresie wykonywania zadań
obronnych;
2. opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do zatwierdzenia planu
operacyjnego funkcjonowania powiatu;
3. opracowywanie programów i planów szkolenia obronnego, a także jego
organizowanie i prowadzenie;
4. kompletowanie dokumentacji szkoleniowej;
5. współdziałanie z Wydziałem Organizacyjnym i Spraw Społecznych w
opracowywaniu regulaminu organizacyjnego starostwa na czas wojny i
zarządzenia starosty wprowadzającego ww. regulamin w życie;
6. opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne
wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej
państwa;
7. opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stanowiska Kierowania Starosty
i Stałego Dyżuru;
8. realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony w
zakresie potrzeb wynikających z zadań będących w kompetencji Starosty;
9. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od
obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji
i wojny;
10. opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć
przygotowawczych do prowadzenia „Akcji Kurierskiej”;
11. opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia na potrzeby
obronne;
12. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska
kierowania Starosty zapewniającego realizacje zadań obronnych w wyższych
stanach gotowości obronnej państwa;
13.dokonywanie uzgodnień z podmiotami biorącymi udział we wspólnej
realizacji zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego
funkcjonowania powiatu
w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
14. prowadzenie spraw związanych z programem mobilizacji gospodarki;
15. sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw obronnych;
16. prowadzenie kancelarii niejawnej i ewidencjonowanie dokumentów.

Warunki pracy

1. Praca na stanowisku biurowym, w siedzibie Wydziału Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego przy ul. Mieszka I 13/15, w godzinach 07:30-15:30.
2. Praca wymagana obsługi urządzeń: komputer, drukarka, telefon/fax i ksero.
3. Praca wymaga/nie wymaga przemieszczania się pomiędzy częściami budynku
lub innymi budynkami urzędu,
4. Budynek, w którym wykonywana będzie praca nie posiada windy, szerokich
drzwi oraz poza parterem toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne

Wykształcenie

Staż pracy
Znajomość aktów
prawnych

Umiejętności

Wymagania dodatkowe

Wykształcenie

Doświadczenie zawodowe
Wiedza specjalistyczna

Wymagane dokumenty

Miejsce i termin
składania dokumentów

Wyższe I stopnia w zakresie bezpieczeństwa
narodowego, wewnętrznego, obronności lub
zarządzania kryzysowego lub Wyższe I stopnia i
studia podyplomowe we wskazanym zakresie.
Co najmniej 3 lata.

1. Ustawy o samorządzie powiatowym;
2. Ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
3. Ustawy o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczpospolitej Polskiej;
4. Ustawa o stanie wyjątkowym;
5. Ustawa o stanie wojennym.
1. Umiejętności organizacyjne;
2. Komunikatywność;
3. Opanowanie;
4. Szybkość działania;
5. Umiejętność działania w stresie.
Wyższe II stopnia w zakresie bezpieczeństwa
narodowego, wewnętrznego, obronności lub
zarządzania kryzysowego.
Co najmniej 3 lata na stanowisku związanym z
obronnością.

1. Wiedza obejmująca zagadnienia związane
z działalnością w administracji publicznej;
2. Zdolność szybkiej analizy związanej z
sytuacjami kryzysowymi wynikającymi ze
spraw obronnych.

Nie wymagane
Uprawnienia zawodowe
lub inne umiejętności
1. Życiorys (CV);
2. List motywacyjny - podpisany własnoręcznie;
3. Kwestionariusz osobowy (dostępny na BIP Powiatu Otwockiego);
4. Kopie dokumentów poświadczający wykształcenie ( np. dyplomu lub
zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
5. Kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności
zawodowe;
6. Kopie dokumentów poświadczających staż pracy (np. świadectw
pracy/służby, zaświadczenie o zatrudnieniu);
7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa, pełnej zdolności do czynności
prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
9. Kopia dowody osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa
polskiego;
10. Kopia aktualnego poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu
do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo zgoda na
poddanie się postępowaniu sprawdzającemu;
11. Kopie dokumentów potwierdzających ewentualną niepełnosprawność.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie 14 dni od daty
opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego
w Otwocku ( www.powiat-otwocki.pl ), to jest do dnia
23 listopada 2012 r. – w Starostwie Powiatowym w Otwocku ul. Górna 13, 05400 Otwock osobiście lub drogą pocztową; w przypadku posiadania uprawnień do
podpisu elektronicznego dokumenty aplikacyjne można przesłać na adres:
sekretarz@powiat-otwocki.pl. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po terminie
nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe

1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Otwocku,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , wynosił poniżej 6%,
2. O zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku mogą ubiegać się tylko
obywatele polski, gdyż wskazany wyżej zakres obowiązków jest związany z
wykonywaniem funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów
państwa,
3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego,
4. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z
uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ), 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 sierpnia 1997r o ochronie
danych osobowych ( dz.U. z 2002r, nr 101, poz. 926 z p. zm. ) oraz ustawą z
dnia21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych ( Dz.U. nr 223, poz.
1458 )
5. Przewidywany termin zatrudnienia: 1 stycznia 2013 r.

