RAZEM TWORZYMY MIASTO
Dołącz do nas i miej swój wkład w jego rozwój

Nr naboru: ORG.2110.18.2022
Data publikacji ogłoszenia: 1 września 2022 r.
Termin składania ofert: 30 września 2022 roku

URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
ul. Wolności 7; 37-450 Stalowa Wola
Nowoczesna organizacja w sektorze publicznym.
Wyróżnia nas profesjonalizm, etyka i skuteczność w działaniu. Szukamy osób, które wspólnie z nami chcą tworzyć
przyjazną i otwartą administrację publiczną i pozytywny wizerunek urzędnika. Zależy nam na pracownikach, których
atutem jest wiedza, zaangażowanie i pozytywna energia.

Z naszej strony gwarantujemy:
umowę o pracę

pełny etat

pracę w ambitnym i dynamicznym zespole

Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat)
od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy

możliwość rozwoju
i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

łatwy dostęp do szkoleń

możliwość udziału w różnych projektach

respektowanie uprawnień rodzicielskich
i pakiet socjalny

pakiet ubezpieczeniowy na preferencyjnych
warunkach

preferencyjne pożyczki na cele
remontowe/budowlane

rozsądne godziny pracy – wolne weekendy, urlopy
bez stresu

dogodną lokalizację pracy

Kogo szukamy:
Stanowisko: Kierownik Biura Centrum Obsługi Inwestora
1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Zatrudnienie na okres: do 30 kwietnia 2024 roku (czas trwania projektu, Urząd przewiduje zatrudnienie po tym okresie)
Poszukiwana osoba do zespołu: w Biurze Centrum Obsługi Inwestora
Który będzie zajmować się m.in. poszukiwaniem i obsługą inwestorów, aktywizacją przedsiębiorców, realizacją działań
ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości lokalnej.

Zadania jakie na Ciebie czekają:
✓ Zadania główne:
−

Stworzenie koncepcji funkcjonowania Biura Centrum Obsługi Inwestora w Stalowej Woli.

−

Kierowanie i zarządzanie pracą zespołu Biura Centrum Obsługi Inwestora.

−

Planowanie i ocenianie pracy zespołu Biura Centrum Obsługi Inwestora.

−

Szacowanie ryzyka związanego z realizacją zadań w ramach Biura Centrum Obsługi Inwestora.

−

Koordynacja zadań realizowanych przez Biuro Centrum Obsługi Inwestora.

−

Koordynacja/nadzorowanie/wdrażanie zadań w ramach projektów, realizowanych przez Biuro Centrum Obsługi
Inwestora (terminowość, realizacja, dokumentacja, monitoring, rozliczenie), w tym realizacja zadań w ramach
projektu „MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego
Stalowej Woli”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Budżetu
Państwa, obejmujących m.in. następujące działania:
•

Wsparcie przedsiębiorców w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w wyjaśnieniu zawiłości polskiego prawa
inwestorom zagranicznym i pomoc w nawiązaniu kontaktów biznesowych z lokalnymi partnerami.

•

Prowadzenie banku danych dot. rozwoju gospodarczego miasta oraz terenów/obiektów przeznaczonych pod
inwestycje.

•

Współpraca z lokalnym środowiskiem biznesu w zakresie opracowania koncepcji powołania i funkcjonowania
RADY BIZNESU PRZY PREZYDENCIE MIASTA, która będzie stanowić głos doradczy w sprawach biznesowych,
a także koordynacja działań jej przyszłego funkcjonowania.

•

Monitorowanie procesu inwestycyjnego klientów.

•

Promocja gospodarcza i terenów inwestycyjnych.

•

Współpraca międzysektorowa na rzecz rozwoju lokalnego i instytucjonalnego.

•

Aktywizacja Instytucji Otoczenia Biznesu, propagowanie idei zrzeszania się.

•

Prowadzenie dialogu z przedsiębiorcami i mieszkańcami w kontekście biznesu.

•

Zachęcanie mieszkańców do przekazywania propozycji w zakresie wspierania

•

i kreowania przedsiębiorczości, budowanie kultury przedsiębiorczości już od najmłodszych lat oraz realizacja
programu przygotowującego do prowadzenia biznesu.

•

Rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu.

•

Realizacja akcji KUPUJ/INWESTUJ LOKALNIE i budowanie marki miasta NOWOCZESNEGO, PRZYJAZNEGO DLA
BIZNESU, a także Programu MADE IN STALOWA WOLA (certyfikat stalowowolskiego przedsiębiorcy).

−

Tworzenie planów krótko i długoterminowych związanych z procesem pozyskiwania inwestorów oraz ich obsługą,
wyznaczanie celów strategicznych i operacyjnych oraz określanie mierników efektywności działań Biura Centrum
Obsługi Inwestora.

−

Tworzenie raportów i podsumowań związanych z działalnością Biura Centrum Obsługi Inwestora.

−

Nadzór nad realizacją celów miasta w obszarze pozyskiwania inwestycji.

−

Reprezentowanie Biura Centrum Obsługi Inwestora i Urzędu na zewnątrz w ramach udzielonych pełnomocnictw.

−

Przygotowywanie projektów planów finansowych w zakresie funkcjonowania Biura Centrum Obsługi Inwestora
oraz nadzór nad prawidłową realizacją planu finansowego.

−

Udział w Sesjach Rady Miejskiej.

−

Przedstawianie Radzie i Prezydentowi sprawozdań z realizacji zadań Biura Centrum Obsługi Inwestora.

−

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa w zakresie działań Biura Centrum Obsługi Inwestora.

−

Jednoosobowe kierowanie pracą Biura Centrum Obsługi Inwestora, organizowanie oraz nadzór nad pracą
podległych pracowników i ponoszenie z tego tytułu odpowiedzialności.

−

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg na podległych pracowników.

− Współtworzenie planów promocyjnych związanych z promocją gospodarczą miasta.
✓ Zadania pomocnicze:
−

Udzielanie organom kontrolnym wyjaśnień w sprawie zadań realizowanych przez Biuro Centrum Obsługi
Inwestora.

−

Współpraca ze Stalowowolskim Centrum Usług Wspólnych w ramach opracowania dokumentów, niezbędnych do
realizacji zamówień powyżej 130 tys. złotych dotyczących zadań merytorycznych realizowanych przez Biuro
Centrum Obsługi Inwestora.

−

Akceptowanie projektów pism, ich podpisywanie w ramach upoważnienia.

−

Realizacja innych działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Biura Centrum Obsługi Inwestora,
zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Nasze wymagania względem Ciebie:
Niezbędne (te wymagania musisz spełniać):
✓ obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem punktu poniżej,
✓ o w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie
umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
✓ wykształcenie wyższe,
✓ co najmniej 5 lat stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze
zgodnym z wymaganiami na stanowisku Kierownika Biura Centrum Obsługi Inwestora,
✓ doświadczenie w zakresie doradztwa gospodarczego i/lub pozyskiwania inwestorów/ współpracy z inwestorami i/lub
wspierania gospodarczego firm,
✓ doświadczenie w pracy z organizacjami konsultingowymi/ instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami
pozarządowymi,
✓ znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację w mowie i piśmie oraz środowisku
międzynarodowym,
✓ czynne prawo jazdy kat. B,
✓ dobry stan zdrowia,
✓ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
✓ niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
✓ nieposzlakowana opinia.
Dodatkowe:
✓ doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
✓ doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

doświadczenie w procesie pozyskiwania i obsługi projektów inwestycyjnych,
doświadczenie w organizacji i koordynacji projektów eventowych,
znajomość drugiego, obok angielskiego, języka obcego,
wiedza branżowa w dziedzinie produkcji przemysłowej,
znajomość przepisów prawa krajowego w zakresie:
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
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,
✓ Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
✓ Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych
w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
✓ Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
Predyspozycje osobowościowe:
✓ zdolności organizatorskie,
✓ umiejętność zarządzania czasem,
✓ umiejętność zarządzania zespołem,
✓ umiejętność delegowania zadań,
✓ umiejętność rozwiązywania konfliktów,
✓ samodzielność i zorientowanie na realizację celów,
✓ wysoka kultura osobista,
✓ umiejętność analitycznego myślenia, pracy pod presją czasu, elastyczność,
✓ umiejętność wyszukiwania informacji,
✓ umiejętność pracy w zespole, kreatywność i inicjatywa,
✓ umiejętność w zakresie wystąpień publicznych i prezentacji publicznych,
✓ umiejętność negocjacji,
✓ łatwość nawiązywania kontaktów i budowania długoterminowych relacji w środowisku biznesowym.
Umiejętności zawodowe:
✓ gotowość do wyjazdów służbowych w kraju i za granicą oraz pracy w terenie,
✓ dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności Excel i Power Point,
✓ zdolność czytania i analizowania dokumentacji inwestycyjnej pod kątem nowych projektów inwestycyjnych oraz
współpracy biznesowej,
✓ umiejętność w opracowywaniu danych, przygotowywaniu analiz, informacji istotnych z punktu widzenia inwestora,
✓ umiejętność przygotowywania profesjonalnych, atrakcyjnych, wielojęzycznych (we współpracy z tłumaczem) ofert
inwestycyjnych prezentowanych na forum publicznym w formie materiałów drukowanych, mailowych, prezentacji
multimedialnych,
✓ praktyczna wiedza w zakresie infrastruktury technicznej związanej z procesem pozyskiwania inwestorów.

Dostępność
✓ Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
✓ W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, był większy niż 6%.
✓ Podczas rekrutacji podejmujemy działania, by materiały wykorzystywane w trakcie naboru dostosować do potrzeb
osób ze szczególnymi potrzebami (np. udostępnimy materiały wydrukowane większą czcionką).

Warunki pracy
✓ wynagrodzenie zależne od doświadczenia: od 6000 do 8300 zł brutto
✓ praca na ww. stanowisku jest narażona na występowanie uciążliwych warunków pracy,
✓ istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych
i do pomieszczeń sanitarnych – budynek nie jest wyposażony w windę oraz sanitariaty dostosowane dla osób
ze szczególnymi potrzebami,
✓ praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca
obsługi również innych urządzeń biurowych,
✓ długotrwałe skupienie wzroku na tej samej płaszczyźnie,
✓ stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym,
✓ istnieje konieczność przemieszczania się pomiędzy budynkami Urzędu Miasta oraz instytucjami,
✓ praca w godzinach od 7:30 do 15:30

Twoja aplikacja musi zawierać
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych (pobierz),
list motywacyjny,
oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz),
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kserokopie świadectw pracy lub w przypadku niezakończonego okresu zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu
z informacją o udzielonym urlopie bezpłatnym z art. 174 Kodeksu pracy,
oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających
w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących
uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi
z ustawy, (pobierz druki oświadczeń),
oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
inne dokumenty poświadczające wymagania dodatkowe.

PAMIĘTAJ!!!
−

Podpisz dokumenty,

−

Prosimy ułóż dokumenty zgodnie ze wskazaną powyżej kolejnością.

−

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Aplikuj do: 30 września 2022 roku
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Sposób dostarczenia dokumentów:
Dokumenty możesz:
✓ przesłać na adres:
Urząd Miasta Stalowej Woli
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola,
z dopiskiem na kopercie: Nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Biura Centrum Obsługi Inwestora.
✓ doręczyć osobiście na adres:
Urząd Miasta Stalowej Woli
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola,
pok. nr 3 w godz. od 7:30 do 15:30
z dopiskiem na kopercie: Nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Biura Centrum Obsługi Inwestora.
 aplikacji nie można złożyć elektronicznie, telefonicznie bądź faksem.

Jeśli masz pytania:
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 15 847 93 26 lub mailowego na adres: rekrutacja@stalowawola.pl
UWAGA:
 nie składaj dokumentów o które nie prosimy (w tym m.in. CV, zaświadczeń o ukończonych kursach niezwiązanych
z wymaganiami niezbędnymi bądź wymaganiami dodatkowymi itp.),
 nie składaj oferty, jeśli nie spełniasz wymogów niezbędnych wskazanych powyżej.

Dodatkowe informacje
✓ czekaj na kontakt z naszej strony, poinformujemy Cię e-mailem lub telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru,
konieczności uzupełnienia dokumentów, bądź o odrzuceniu Twojej oferty,
✓ w przypadku ofert przesłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym
w ogłoszeniu o naborze (liczy się data i godzina wpływu do Urzędu Miasta Stalowej Woli),
✓ Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie
dokumentów wymienionych w części „Nasze wymagania względem Ciebie – Niezbędne (te wymagania musisz
spełniać)”,
✓ kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i zostały złożone w terminie
wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Oferty niekompletne mogą zostać odrzucone,
✓ możliwa jest rekrutacja zdalna,
✓ informacja o wyniku naboru będzie umieszczona:
−

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1311),

− na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stalowej Woli,
✓ druki oświadczeń można uzyskać na stronie internetowej https://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1654
lub pokoju Nr 3 w Urzędzie Miasta Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
✓ weryfikacja ofert pod względem formalnym (etap obowiązkowy),
✓ test wiedzy,
✓ rozmowa kwalifikacyjna.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Stalowej
Woli, Prezydent ma prawo na każdym etapie bez podania przyczyny unieważnić nabór kandydatów na wolne stanowisko
urzędnicze.

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe
✓ Informuję o obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
✓ Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest pod poniższym linkiem:
https://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1312
✓ Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
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