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Komendant Miejski Policji w Koszalinie poszukuje
kandydata na stanowisko starszy inspektor w
Zespole Administracyjno-Gospodarczym KMP w
Koszalinie

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KOSZALINIE

 

Komendant Miejski Policji w Koszalinie poszukuje kandydata na stanowisko:

starszy inspektor do spraw gospodarki mieszkaniowej funkcjonariuszy KMP w Koszalinie oraz Kasy

Zapomogowo – Pożyczkowej przy KMP w Koszalinie

w Zespole Administracyjno - Gospodarczym

KMP w Koszalinie.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:

Komenda Miejska Policji w Koszalinie

ul. Słowackiego 11

75-009 Koszalin

 

Miejsce wykonywania pracy:

Koszalin



 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- weryfikacja oświadczeń mieszkaniowych, za remont lokalu, za brak lokalu mieszkaniowego oraz pomocy finansowej na uzyskanie

lokalu mieszkalnego,

- przygotowywanie decyzji KMP w sprawach mieszkaniowych oraz naliczanie świadczeń mieszkaniowych,

- prowadzenie księgowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy KMP w Koszalinie,

- prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników cywilnych KMP w Koszalinie,

- udział w komisjach inwentaryzacyjnych środków trwałych, pozostałych środków trwałych i
wyposażenia.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca wykonywana w warunkach normalnych – biurowych

naturalne i sztuczne oświetlenie,

praca przy monitorze ekranowym.

Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego:

3545,97 zł plus dodatek stażowy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne, administracyjne

doświadczenie zawodowe / staż pracy: staż pracy co najmniej 24

miesiące pracy w urzędach administracji publicznej,

posiadanie obywatelstwa polskiego,

korzystanie z pełni praw publicznych,

nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.



 

dodatkowe

- wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne,

- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys i list motywacyjny;

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

skarbowe;

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa

polskiego.

Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne

wydanego przez organy Policji lub ABW albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania

sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010. o ochronie informacji niejawnych.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z

pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów;

kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów: 22.11.2022 r.



 

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Zespół Kadr i Szkolenia KMP w Koszalinie

ul. Słowackiego 11 pok. nr 108

75-009 Koszalin

 

decyduje data: stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do urzędu,

składając dokumenty aplikant oświadcza, że znana jest mu treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych o

naborze.

z dopiskiem

„Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 110169”

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w

rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mniej ni ż 6 %.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty

te mogą zostać odebrane osobiście w Zespole Kadr i Szkolenia KMP w Koszalinie przed upływem tego terminu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje sa rozważane 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.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

477841611 lub 477841412.

 

Klauzula informacyjna



Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami 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 95/48/WE 9 (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane

dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie jest Komendant Miejski policji w

Koszalinie ul. Słowackiego 11, 75-009 Koszalin.

Inspektorem ochrony danych jest Pani Anna Falender specjalista Ogniwa Łączności i Informatyki KMP w Koszalinie, tel 477841550, e

mail anna.falender@sc.policja.gov.pl.

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Informacja o odbiorcach danych: Komenda Miejska Policji w Koszalinie ul. Słowackiego 11, 75-009 Koszalin.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z

uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w

przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

Uprawnienia:

• prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, żądanie w tej sprawie można

przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna przetwarzanych danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie

cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

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