
PREZYDENT MIASTA STARGARD  

o g ł a s z a  

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  

 

W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARGARDZIE UL. CZARNIECKIEGO 17  

73-110 STARGARD  
  

Wolne stanowisko urzędnicze:  

 
stanowisko ds. mieszkaniowych w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Stargardzie.  

 

Opis stanowiska: 

 

 Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za:  

1) analizowanie problemów z zakresu spraw mieszkaniowych i proponowanie sposobów ich 

rozwiązywania w postaci m.in. określonych programów, strategii, zmian w obowiązujących 
aktach prawa miejscowego, 

2) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. umowy na 

administrowanie zasobem mieszkaniowym Miasta oraz umowy o zarządzanie w części 
dotyczącej wywiązywania się z obowiązków wynajmującego, w tym analizowanie 

przedkładanych przez Spółkę sprawozdań i informacji, m.in. dotyczących realizacji procedury 

windykacji należności czynszowych, umarzania oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, 

3) zbieranie i przygotowywanie danych dotyczących zaległości czynszowych i udzielonych ulg 
w ich spłacie przedkładanych różnym podmiotom, prowadzenie spraw w zakresie pozyskiwania 

lokali w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych stargardzkiej wspólnoty samorządowej, 

4) przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć w sprawach zastrzeżonych w stosownej uchwale 
o zasadach najmu do kompetencji Prezydenta Miasta, 

5) zbieranie i opracowywanie danych do sprawozdań z zakresu gospodarki mieszkaniowej 

przedkładanych różnym podmiotom, 
6) obsługa Komisji Mieszkaniowej, 

7) ewidencjonowanie wydatków budżetowych związanych z realizacją wykonywanych zadań. 

 

 

Wymagania konieczne:  

 

1) wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia, zarządzanie, gospodarka nieruchomościami,  
2) staż pracy 3 lata, 

3) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 

4) dobra znajomość obsługi komputera. 
 

Wymagania preferowane: 

 

1) roczny staż pracy w administracji publicznej,  
2) co najmniej roczny staż na podobnym stanowisku pracy, 

3) wysoka kultura osobista, dobry kontakt z ludźmi, umiejętność empatycznego słuchania 

i zrozumiałego wyjaśniania, 
4) kreatywność, w tym przede wszystkim umiejętność analizy problemu, proponowania różnych 

metod jego rozwiązywania oraz realizacji najlepszych rozwiązań, 

5) umiejętność pracy w zespole, 

6) znajomość ustaw: 
a) ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu 

cywilnego, 

b) ustawa o samorządzie gminnym, 
c) ustawy o finansach publicznych. 



 

 

Warunki pracy na danym stanowisku pracy: 
- dyspozycyjność, 

- praca przy monitorze, 

- częste bezpośrednie kontakty z klientami zewnętrznymi. 
 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2018 r. wyniósł 3,77% 

 

Wymagane dokumenty:  

 

1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),  

2. list motywacyjny,  
3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,  

4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach 

i umiejętnościach,  
5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),  

6. ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,  

7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia. 
8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (po 

zatrudnieniu wymagane dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),  

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  z poniższą 

treścią: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w 
Stargardzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, publ. Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016 r.) w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w 

Urzędzie Miejskim w Stargardzie”. 

10. oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział 
w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie* 

 

Oferty należy składać lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 31.07.2018 r. (uwaga: liczy się 

data wpływu do Urzędu Miejskiego w Stargardzie)  

 

na adres:  
Urząd Miejski w Stargardzie  

ul. Czarnieckiego 17 

73-110 Stargard  

 
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko 

ds. mieszkaniowych w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Stargardzie”  

 
Uwaga:  

 

1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  
2. Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą 

rozpatrywane.  

3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.  

 
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-577 50 61, 91-577 16 68  

 

 



*Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko 

urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie 

Zgodnie z art.6 i art.12,13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, iż: 

 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Stargardzie jest 

Prezydent Miasta Stargard. Dane Urzędu: ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, telefon: 91 578-48-
81, e-mail: urzad@um.stargard.pl. 

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Anna Rudnicka, telefon: 91-578-56-74, e-mail 

a.rudnicka@um.stargard.pl. 
3) Dane osobowe kandydata zawarte w ofercie pracy na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane  

będą w oparciu o przepisy prawa, w szczególności art. 221 § 1 Kodeksu pracy i/lub innych przepisów 

szczególnych, w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych 

jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie 
pracownika w Urzędzie Miejskim w Stargardzie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej 

związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie 

skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane będą 
na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody. 

4) Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane: 

a) Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na 
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; 

b) Podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe Administratora 

danych. 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z regulacji prawnych, w tym 

Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt przez okres 3 miesięcy od 

zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 5 lat z zastrzeżeniem, iż okres 

przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany 
przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją procesu rekrutacji na stanowisko 

urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie.  

Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydatów, którzy uzyskali rekomendację do 

zatrudnienia będą umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz opublikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy – zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  

6) Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu wycofania zgody należy złożyć pisemne 

oświadczenie o wycofaniu zgody. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. 

7) Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
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