
Kawęczyn, dn. 30.09.2020 r. 

 

OGŁOSZENIE WÓJT  GMINY KAWĘCZYN OGŁASZA NABÓR NA 
 WOLNE STANOWISKO  URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W 

KAWĘCZYNIE 
 

Nawa i adres jednostki: 

Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48,62-704 Kawęczyn; 

 

Stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. obsługi inwestora 

 

Wymagania formalne (niezbędne): 
a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych   

b) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach 

samorządowych, 

c) posiadanie stanu zdrowia umożliwiającego pracę na w/w stanowisku; 

d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe.  

e) wykształcenie: wyższe (preferowane: ekonomiczne- kierunki marketing, finanse, 

rachunkowość, zarządzanie) bądź prawne lub prawnoadministracyjne; 

f) doświadczenie w pracy (bądź działalności gospodarczej) w zakresie realizacji 

inwestycji, konsultingu, bankowości, finansów i rachunkowości, prawa 

gospodarczego, - minimum 3 lata; 

g) biegła znajomość jęz. angielskiego- (najlepiej w obszarze biznesu);    

h) nieposzlakowana opinia, 

 

 

Wymagania dodatkowe:  
 

a) ogólna znajomość  powszechnie obowiązujących przepisów i zagadnień prawnych w 

zakresie: ustaw regulujących problematykę funkcjonowania samorządu gminnego, 

kodeksu postępowania administracyjnego, zagadnień dotyczących ochrony danych 

osobowych i dostępu do informacji publicznej, znajomość  zagadnień organizacyjnych 

Gminy , zagadnień statutowych Gminy, znajomość etapów procesu inwestycyjnego, 

założeń projektów w ramach „ Transformacji Wielkopolski Wschodniej”, zasad 

finansów publicznych, Prawa zamówień publicznych, reguł ubiegania się i  możliwości 

pozyskiwania środków zewnętrznych dla jst,; 

b) umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań i radzenia sobie w 

trudnych sytuacjach,  

c) komunikatywność i kreatywność 

d) samodzielność w podejmowaniu decyzji, 

e) skuteczność w realizowaniu powierzonych zadań; 

f) umiejętność organizacji własnej pracy i umiejętność pracy w zespole, 

g) odpowiedzialność, opanowanie i wysoka kultura osobista, 

h) dyspozycyjność; 

i) obsługa programów komputerowych, urządzeń biurowych i Internetu; 

j) prawo jazdy kat.B 

 



 

3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

           Do zadań Inspektora ds.obsługi inwestora, należy: 
 

   1) Podejmowanie działań pozyskiwania i kompleksowej obsługi inwestorów krajowych i     

 zagranicznych, zainteresowanych inwestycjami na terenie gminy w tym m.in.: 

a) udzielanie informacji o warunkach inwestowania w gminie i wsparciu dla inwestorów. 

b) opracowywanie i przygotowywanie ofert inwestycyjnych na terenie Gminy. 

c) promocja terenów inwestycyjnych Gminy. 

d) udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji inwestycji, 

zgodnej  z oczekiwaniami inwestora. 

e) Pomoc w załatwianiu wszelkich formalności w każdej fazie procesu inwestycyjnego. 

wsparcie przedsiębiorców w realizacji inwestycji i dalszych przedsięwzięć     

gospodarczych; 

f) działania na rzecz zwiększenia napływu ofert inwestycyjnych na teren gminy 

(wyszukiwanie terenów publicznych i prywatnych pod inwestycje, utrzymywanie 

kontaktów z właścicielami terenów inwestycyjnych itp.); 

    2) przygotowanie i aktualizowanie ofert inwestycyjnych (zgodnie ze standardami                                        

 PAIH-fiszka ofertowa,wizualizacja w jęz.polskim i angielskim), wprowadzenie danych 

 do sysytemu PAIH,współpraca z PAIH przy obsłudze projektów inwestycyjnych; 

    3)  inicjowanie  i prowadzenie działań wynikających z uczestnictwa w projektach         

 dotyczących Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej (m.in. "Budowa i 

 promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii",LIFE AFTER COAL  PL w ramach 

 obszaru 2.1 Mitygacja zmian klimatu - Climate Change Mitigation, „Standardy obsługi 

 inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa 

 Wielkopolskiego”)oraz w innych projektach dot. rozwoju gospodarczego; 

    4) uczestnictwo w przedsięwzięciach gospodarczo - inwestycyjnych, targowych,   

 wystawienniczych , organizacji misji gospodarczych, nawiązywanie współpracy gminy  

 z zagranicą; 

    5)   współdziałanie w przygotowaniu miejscowych planów zagospodarowania i studium 

 uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz innych planów 

 inwestycyjnych gminy; 

    6)  zbieranie ,przetwarzanie i bieżąca aktualizacja informacji gospodarczych o gminie,   

 analiza i diagnoza zjawisk gospodarczych w gminie w tym tworzenie opracowań 

 branżowych, programów, strategii, projektów, planów inwestycyjnych, biznesplanów, 

 analiz finansowych i ekonomicznych itp.; 

    7) organizowanie i prowadzenie bezpośrednich prezentacji ofert inwestycyjnych,  

 opracowywanie materiałów promocyjnych w jęz. angielskim i polskim, prowadzenie 

 szkoleń oraz innych działań propagujących i promujących z zakresie rozwoju 

 przedsiębiorczości; 

    8)   współpraca z lokalnymi i ponadlokalnymi podmiotami gospodarczymi, instytucjami  

 rynku pracy, organami administracji rządowej i samorządowej, agencjami rozwoju oraz 

 innymi instytucjami okołobiznesowymi działającymi na rzecz rozwoju  w celu 

 pozyskania inwestora; 

9) organizacja instrumentów wsparcia finansowego dla realizowanych przedsięwzięć  

gospodarczych w gminie ; 



 

 

 

 

4.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
a) forma zatrudnienia: umowa o pracę, (dla osób podejmujących pracę po raz pierwszy- 

umowa na czas określony,  na okres maksymalnie  6 miesięcy); 

b) wymiar zatrudnienia: część etatu (do uzgodnienia); 

c) termin zatrudnienia: październik/listopad 2020r.; 

d) wynagrodzenie – zgodnie z  przepisami szczególnymi; 

e) miejsce pracy: budynek A Urzędu Gminy w Kawęczynie,  

f) pozostałe warunki pracy: bezpośredni kontakt z interesantami, praca przy monitorze 

komputerowym, na stanowisku nie występują uciążliwe czy szkodliwe warunki pracy; 

 

5. Wskaźniki zatrudnienia: 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej  6%. 

 

6. Wymagane dokumenty: 
a) list motywacyjny, 

b) życiorys – curriculum vitae, (ze szczegółowym uwzględnieniem przebiegu pracy 

zawodowej); 

c) kwestionariusz osobowy (oryginał- do pobrania ze strony); 

d) kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż  (świadectwa pracy, w przypadku 

pozostawania w zatrudnieniu-zaświadczenie od  aktualnego pracodawcy o 

trwającym zatrudnieniu i zajmowanym stanowisku, inne dokumenty); 

e) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie; 

f) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 

wymagane do wykonywania oferowanej pracy, referencje, zaświadczenia itp.; 

g)  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na oferowanym  

stanowisku pracy; 

h) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

i) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni 

praw publicznych; 

j) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii; 

k) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie, że osoba 

ubiegająca się o stanowisko jest obywatelem Unii Europejskiej, bądź obywatelem 

innych państw, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów 

prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną 

dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej; 

l) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Wójta Gminy w Kawęczynie dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 

10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781), ustawą z dnia 

21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019 poz. 1282) oraz zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20016/679 z dnia 



27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. 

m) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, 

którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy 

znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.   

               Dokumenty należy czytelnie podpisać a kserokopie składanych dokumentów    

     poświadczyć osobiście (własnoręcznym podpisem) za zgodność z oryginałem. 

           W trakcie rekrutacji Komisja może poprosić o okazanie oryginałów dokumentów. 

 

     7. Miejsce i termin złożenia dokumentów. 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy 

Kawęczyn, w Biurze Obsługi Interesanta bądź przesłać pocztą na adres Urząd Gminy w 

Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn z dopiskiem „Dotyczy naboru na  

stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. obsługi inwestora”  w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 12 października 2020 r. do godziny 12:00. (za datę złożenia uznaje się datę 

wpływu do urzędu). 

 

8. Postanowienia końcowe. 

1) Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, nie będą 

rozpatrywane; 

2) Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne będą poddani rozmowie 

kwalifikacyjnej, o której terminie zostaną powiadomieni telefonicznie. 

3) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kawęczynie. 

4) Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do 

dalszego etapu- rozmowy kwalifikacyjnej i zostały umieszczone w protokole- 

przechowywane będą przez okres 2 lat a następnie przekazane do archiwum 

zakładowego. 

5) Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób- będą odsyłane lub mogą być odebrane 

osobiście w terminie 10 dni od ogłoszenia o wynikach naboru na BIP-ie. 

 

      9. Klauzula informacyjna 
1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest 

Urząd Gminy w Kawęczynie z siedzibą: Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, 

reprezentowany przez Wójta Gminy jako pracodawcę.   

2. Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych Panem 

Arturem Majewskim tel.: 63 288 59 23 lub pod adresem e-mail: iod@kaweczyn.pl 

 

Cel i podstawy przetwarzania : 
1) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego 

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na 

podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w 

dowolnym czasie.  

mailto:iod@kaweczyn.pl


2) Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO 

konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a 

RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

3)  Podstawą przetwarzania są przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz 

§1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 

sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach 

związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych 

pracownika.  

 

Odbiorcy danych osobowych  

a) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Kawęczynie ( w tym: 

osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do 

przetwarzania danych, w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz 

podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia); 

b) instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne 

przepisy prawa; 

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej 

organizacji międzynarodowej; 

 

Okres przechowywania danych  

1) Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane 

do zakończenia procesu rekrutacji.  

2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem 

przechowywania dokumentacji – obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem 

Akt lub innych regulacji prawnych; 

Prawa osób, których dane dotyczą  
Ma Pani/Pan prawo do:  

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii  

      2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

4) prawo do usunięcia danych osobowych;  

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)  

 

Informacja o wymogu podania danych  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu 

pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez 

Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, nie 

będą poddawane procesowi profilowania. 

 

  Kawęczyn, dnia 01.10.2020r. 

                                     

Wójt Gminy Kawęczyn 

                                                                                           /-/ Jan Nowak 
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