
OGŁOSZENIE NR  1/2018

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

technik w Zespole Administracyjno-Gospodarczym
Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy
(stanowisko pracownicze nieobjęte mnożnikowym systemem wynagradzania)

Miejsce wykonywania pracy:
Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy

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

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 2200,- zł. brutto + 18% premii + dodatek za wysługę lat

W miesiącu  poprzedzającym datę  upublicznienia  ogłoszenia wskaźnik  zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych  
w  urzędzie,  w  rozumieniu  przepisów  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudniania  osób  
niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

Warunki pracy:

Praca  wykonywana  w  pomieszczeniu  biurowym,  które  umiejscowione  jest  na  parterze.  
Na kondygnacji  zlokalizowane są toalety.  Zadania realizowane są przy monitorze komputerowym,  
w wymiarze  przekraczającym  połowę dobowego  czasu  pracy.  Praca  wymaga  częstych  kontaktów 
z użytkownikami wewnętrznymi. Nie występują czynniki szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy. 

Główne obowiązki: 

- realizacja zadań w zakresie prowadzenia gospodarki mandatowej (zaopatrzenie, podział i rozliczanie 
bloczków mandatowych, uzgadnianie i sporządzanie miesięcznych sprawozdań);

- rozliczanie delegacji służbowych i rachunków za wykonane ekspertyzy przez biegłych;
- prowadzenie obsługi kasowej jednostki;
- sprawdzanie faktur pod względem rachunkowym i formalnym;
- realizacja zadań w zakresie prowadzenia gospodarki sprzętu, materiałów i usług - w tym:

a) sprzętu techniki policyjnej i biurowej,
b) sprzętu kwaterunkowego i żywnościowego,
c) sprzętu kulturalno-oświatowego i szkoleniowo-sportowego,
d) wyposażenia w przedmioty zaopatrzenia mundurowego,
e) wyposażenia sprzętu gospodarczego i ppoż;

- prowadzenie obsługi mieszkaniowej emerytów/rencistów.

Wymagania niezbędne na stanowisku:

-    wykształcenie średnie;
- doświadczenie  zawodowe/staż  pracy:  co  najmniej  6-cio  miesięczny  udokumentowany  staż/ 

doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej;
- skrupulatność, dyspozycyjność, komunikatywność; 
- umiejętność pracy w zespole;
- umiejętność obsługi komputera;
- umiejętność organizowania własnej pracy;

Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów prawnych tj. ustawy z dnia 06.04.1990 r. o Policji, ustawy o rachunkowości
  oraz zagadnień z zakresu realizowanych czynności



Metody i techniki selekcji:

- test wiedzy z zakresu znajomości przepisów oraz zadań wykonywanych na stanowisku pracy
- rozmowa kwalifikacyjna

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-  życiorys (CV) i list motywacyjny;
-  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
-  kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych
   klauzulą „poufne” lub oświadczenie 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 -
   ze zm.);
-  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają
   skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatów
-  oświadczenia o posiadanym obywatelstwie polskim;
-  oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
-  oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych
-  oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Szczegółowych informacji udziela:

Dorota Sinoracka specjalista Zespołu ds. Kadr i Szkolenia i Prezydialny tel. 56 4914235
Witold Filipski specjalista Zespołu ds. Kadr i Szkolenia i Prezydialny tel. 56 4914236

_____________________________________________________________________

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 listopada 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. 
Decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Oferty otrzymane 
po terminie nie bedą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Planowany termin zatrudnienia:  
ok. 3-4 miesięcy od daty wybrania kandydata/kandydatki. 



DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i rady 
(UE)  2016/679   z  dnia  27  kwietnia  2016  roku  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).
Każdy kandydat  przystępujący  do  naboru  podaje  swoje  dane  dobrowolnie.  Bez  podania  wymaganych 
danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator  danych i  kontakt  do  niego:  Komenda Powiatowa Policji  w Brodnicy,  ul.  Zamkowa 13,  
87-300 Brodnica. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kpp-brodnica@bg.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych osobowych: przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego                                

Informacje o odbiorcach danych: odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej 
Policji w Brodnicy mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie

Okres  przechowywania  danych:  czas  niezbędny  do  przeprowadzenia  postępowania  rekrutacyjnego 
(z uwzględnieniem 3 miesięcy,  w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego 
wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia takiego samego 
stanowiska)

Uprawnienia:
– prawo  żądania  od  administratora  danych  dostępu  do  danych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub 

ograniczenia przetwarzania danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres administratora 
danych podany powyżej

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz  § 1 rozporządzenia Ministra Pracy 
i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996  roku  w  sprawie  zakresu  prowadzenia  przez  pracodawców 
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy  oraz sposobu prowadzenia akt osobowych 
pracownika  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą 
profilowane


