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Kalisz, 03.10.2011r.

Komendant Straży Miejskiej Kalisza 

ogłasza nabór na  wolne stanowisko 

 Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej Kalisza
62-800 Kalisz, ul. Krótka 5-7

1. Wymagania niezbędne, związane ze stanowiskiem: 

a) obywatelstwo polskie,

b) ukończone 21 lat,

c) korzystanie z pełni praw publicznych,

d) wykształcenie wyższe,

e) co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym trzyletni na stanowisku kierowniczym,

f) nienaganna opinia środowiskowa,

g) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie 

popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

h) brak kary zakazu pełnienia funkcji związanej z dysponowaniem środkami publicznymi,

i) uregulowany stosunek do służby wojskowej,

j) dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Zastępcy Komendanta Straży 

Miejskiej Kalisza, udokumentowany aktualnymi badaniami lekarskimi w zakresie sprawności 

fizycznej i psychicznej oraz ocenę psychologa.                   

2. Wymagania dodatkowe, związane ze stanowiskiem:

a) prawo jazdy kat. B,

b) umiejętność obsługi komputera – znajomość programów Microsoft Office (pakiet biurowy),

c) komunikatywność,  stanowczość,  dynamiczność,  odpowiedzialność,  umiejętność strategicznego 

myślenia, odporność na stres, dyspozycyjność.



3. Predyspozycje osobowościowe:

a) umiejętność zarządzania ludźmi,

b) kreatywność,

c) samodyscyplina,

d) umiejętność pracy w zespole oraz organizowania czasu pracy.       

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Organizowanie, koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez podległe 

komórki organizacyjne.

2. Dbałość  o  realizację  zadań  określonych  w szczegółowych  przepisach  dla  podległych   komórek 

i odpowiedzialność za zapewnienie warunków dla ich prawidłowego i terminowego wykonania.

3. Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Straży Miejskiej Kalisza.

4. Przeprowadzanie i nadzorowanie procedur dotyczących realizacji zamówień publicznych.

5. Przestrzeganie  przepisów  wynikających  z  ustawy  o  ochronie  danych  osobowych 

oraz obowiązujących w tym zakresie instrukcji, a także ustawy o ochronie informacji niejawnych.

6. Wykonywanie wszelkich innych prac nie objętych zakresem czynności zlecanych przez Komendanta 

Straży  Miejskiej  Kalisza,  mieszczących  się  w  zakresie  działania  Straży  Miejskiej  Kalisza, 

jako jednostki organizacyjnej.

7. Sprawowanie zastępstwa w przypadku nieobecności Komendanta Straży Miejskiej Kalisza.

5. Wymagane dokumenty:

a) curriculum Vitae,

b) list motywacyjny,

c) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

d) kserokopie  dokumentów  potwierdzających  staż  pracy  lub  kserokopie  dokumentów 

potwierdzających  wykonywanie  działalności  o  charakterze  zgodnym   z  wymaganiami  na 

danym stanowisku,

e) opinię o pracy z ostatnich dwóch lat,

f) oświadczenie potwierdzające:

 posiadanie pełnej zdolności do czynności  prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych,

 brak  kary  zakazu  pełnienia  funkcji  związanej  z  dysponowaniem  środkami 

publicznymi,

 uregulowany stosunek do służby wojskowej,

 obywatelstwo polskie,



g) aktualna  informacja  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  (zapytanie  o  udzielenie  informacji 

o osobie,

h) książeczka wojskowa (kserokopia),

i) prawo jazdy (kserokopia),

j) zaświadczenie lekarskie,

k) orzeczenie psychologiczne przeprowadzone na podstawie art.  24a ust.3 Ustawy o strażach 

gminnych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 123, poz.779 z póź. zm.)

Kandydat jest zobowiązany do zgłoszenia się na rozmowę z Komisją w ustalonym terminie.

Komendant Straży Miejskiej Kalisza, zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania 

przyczyny.

6. Termin składania ofert: do dnia 14.10.2011r.

Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

7. Miejsce  składania  ofert:  Straż  Miejska  Kalisza,  ul. Krótka  5-7  (pok.103) 

w godzinach od 7:00 do 15:00

UWAGA! 

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej: „ nabór na stanowisko Zastępcy Komendanta 

Straży Miejskiej Kalisza”.  

Informacja o wynikach naboru będzie  umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu  Informacji 

Publicznej (www.bip.kalisz.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Straży Miejskiej Kalisza.

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  :  list  motywacyjny  i  CV,  powinny  być  opatrzone  klauzulą: 

„Wyrażam  zgodę  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  (Dz.  U.  z  2002  Nr  101,  poz.  926)  oraz ustawy  z  dnia  21.11.2008r. 

o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 )”.

http://www.bip.kalisz.pl/
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