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NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  
 

W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARGARDZIE   
UL. CZARNIECKIEGO 17  

73-110 STARGARD 
 
  

Wolne stanowisko urzędnicze:  
stanowisko ds. rozwoju gospodarczego i obsługi inwestora w Biurze Funduszy Europejskich i Rozwoju 
Gospodarczego  Urzędu Miejskiego w Stargardzie  
Opis stanowiska:  
 
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za:  

1) podejmowanie działań mających na celu stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta: 
a) aktywne poszukiwanie inwestorów, 
b) wsparcie i doradztwo w procesie przygotowania lokalizacji  inwestycyjnych, 
c) przygotowanie potencjalnym inwestorom kompleksowych informacji na temat miejsc, 

uwarunkowań technicznych i formalno – prawnych przyszłej inwestycji, 
d) promocję potencjału inwestycyjnego Stargardu poprzez udział w imprezach 

wystawienniczo-targowych oraz giełdach nieruchomości, 
e) inicjowanie działań proinwestycyjnych oraz współpracę z instytucjami w zakresie działań 

proinwestycyjnych, 
f) tłumaczenie materiałów związanych z pracą Biura.  

 
Wymagania konieczne:  
 

1)   wykształcenie średnie, 
       2)   płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 
       3)   biegła obsługa pakietu Office, 
       4)   bardzo dobra umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych, 
       5)   niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.  

 
Wymagania preferowane: 
 

1) wykształcenie  wyższe: filologia angielska, administracja, ekonomia, studia techniczne,  
2) min. 3 lata stażu pracy przy wykształceniu średnim, przy wykształceniu wyższym minimum 1 

rok stażu pracy, 
3) 3 lata stażu pracy  na stanowiskach związanych z rozwojem gospodarczym lub/ i obsługą 

inwestora, 
4) umiejętność posługiwania się programami graficznymi do edycji i obróbki zdjęć, 
5) umiejętność tworzenia i dokonywania prezentacji, 
6) posiadanie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego, 
7) znajomość ustawy o samorządzie gminnym, 
8) znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE, 
9) samodzielność, dobra organizacja pracy, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność 

nabywania i praktycznego wykorzystywania wiedzy, wysoki poziom kultury osobistej, 
komunikatywność.    

10) znajomość języka niemieckiego. 
 
Warunki pracy na danym stanowisku pracy:  
 
-  dyspozycyjność ,  
- częste kontakty z instytucjami zewnętrznymi, 
- sytuacje stresowe, konieczność podejmowania szybkich i wiążących decyzji. 
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu grudniu 2017 r. wyniósł 2,91% 



 
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 niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (po zatrudnieniu 

wymagane dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),  
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania 

rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych  
 (Dz.U. z 2015 r. Nr 101, poz. 2135 z późn. zm.),  

9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia. 
 
 
Oferty należy składać lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 05.02.2018 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. 
rozwoju gospodarczego i obsługi inwestora  w Biurze Funduszy Europejskich i Rozwoju 
Gospodarczego 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. 091/577-50-61,577-04-76. 
 


