
OGŁOSZENIE NR  2/2017 
 

Komendant Powiatowy Policji w Brodnicy poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:  

technik w Zespole do spraw Łączności i Informatyki  

Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy 

 

Miejsce wykonywania pracy: 

Brodnica 

 

Adres urzędu: 

Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy 

ul. Zamkowa 13 

 87-300 Brodnica 

 

Wymiar etatu: pełen etat  

Wymiar czasu pracy: 8 godz./doba - 40 godz./tydzień 

Liczba stanowisk pracy: 1 

Praca w systemie zmianowym:  I zmiana: 07.30-15.30, II zmiana: 14.00-22.00 

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ok. 2050,- zł. brutto + dodatek za wysługę lat 

 

Warunki pracy: 

Praca wykonywana w pomieszczeniu biurowym, które znajduje się na I piętrze budynku.                     

Na kondygnacji zlokalizowane jest pomieszczenie socjalne oraz toaleta. Zadania realizowane są przy 

monitorze komputerowym, w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy. Praca 

wymaga częstych kontaktów z użytkownikami wewnętrznymi. Nie występują szkodliwe ani 

niebezpieczne warunki pracy.  

 

 Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: 

- wprowadzanie danych do bazy komputerowej; 

- dokonywanie sprawdzeń w bazach danych; 

- obsługa urządzeń CCTV; 

 

Wymagania niezbędne na stanowisku: 

-    wykształcenie średnie o profilu elektronicznym lub teleinformatycznym; 

- doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia w pracy w obszarze 

elektronicznym lub teleinformatycznym; 

- dyspozycyjność, komunikatywność;  

- sumienność, rzetelność; 

- umiejętność pracy w zespole; 

- posiadanie polskiego obywatelstwa; 

- korzystanie z pełni praw publicznych; 

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie bądź dostarczenie: 

- życiorysu (CV) i listu motywacyjnego; 

- kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe w zakresie: 

  wykształcenia/kursów/szkoleń; 

- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie 

  z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167); 

- oświadczenia o posiadanym obywatelstwie polskim; 

- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru; 

- oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych 

- oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo 

  skarbowe. 

 

 

 



_____________________________________________________________________ 

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 12 stycznia 2018 r. na adres: 

 

Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy 

Zespół do spraw Kadr i Szkolenia i Prezydialny 

ul. Zamkowa 13, 87-300 Brodnica 

woj. kujawsko-pomorskie 

tel. 056-4914235, 056-4914236 

 

z dopiskiem „oferta zatrudnienia na stanowisko: technik” 

 ___________________________________________________________________ 

 

Informacje dodatkowe: 

Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje. Dokumenty muszą być opatrzone datą  i podpisane. 

Decyzduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Oferty otrzymane 

po terminie nie bedą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.  

 


