
WÓJT GMINY                                                                     Kramsk, 3 lutego 2022 r.
KRAMSK                                                                 

ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk

OR.2110.2.2022.ARB 

Wójt Gminy Kramsk

oraz Prezes Stowarzyszenia „Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk” 

w Kramsku

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko

Prezesa Spółdzielni Socjalnej „Razem do sukcesu” z siedzibą w Kramsku

I. Wymagania od kandydatów:

1) Wymagania niezbędne:  

 obywatelstwo polskie,
 wykształcenie wyższe magisterskie,
 co  najmniej  5  letni  staż  pracy  na  stanowisku  kierowniczym  lub  samodzielnym

stanowisku pracy,
 umiejętność  pozyskiwania  środków  zewnętrznych  z  różnych  źródeł  na  rozwój  

i działalność spółdzielni socjalnej, 
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe,
 nieposzlakowana opinia,
 prawo jazdy kat. B.

2) Wymagania dodatkowe:  

 umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 zarządzanie personelem,
 samodzielność, odpowiedzialność i skrupulatność,
 wysoka kultura osobista.
3) Pożądana wiedza w     zakresie:  

 przepisów ustawy z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych,
 przepisów ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, 
 przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
 przepisów ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
 przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 przepisów ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 przepisów ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 przepisów  ustawy  z  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  

i o wolontariacie,
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 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 przepisów dotyczących bhp i ppoż,
 zasad HACCP w gastronomii.

4) Dodatkowe     umiejętności:  
 wysoki poziom umiejętności w zakresie obsługi komputera,  programów w pakiecie

MS Office i Internetu, 
 wysoki  poziom umiejętności  społecznych,  umiejętności  budowania  dobrych relacji

z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi, współpracy w zespole,
 umiejętność  organizowania  pracy,  analitycznego  myślenia  i  działania  pod  presją

czasu,
 umiejętność posługiwania się aktami prawnymi.
5) Ponadto od kandydatów     oczekujemy:  

 doskonalenia zawodowego,
 sumienności i rzetelności,
 łatwości nawiązywania kontaktów,
 komunikatywności i umiejętności współpracy w zespole,
 umiejętności równoległej realizacji kilku procesów,
 asertywności,
 kreatywności,
 konsekwencji.

II. Zakres zadań na stanowisku:

 organizacja  funkcjonowania  spółdzielni  socjalnej,  w  tym  prowadzenie  usług  
w zakresie gastronomii, usług opiekuńczych dla osób starszych, niepełnosprawnych, 
z zaburzeniami psychicznymi oraz zainicjowanie wolontariatu,

 zarządzanie zasobami ludzkimi,
 umiejętność  dokonywania  analizy,  diagnozy  i  oceny  zjawisk  mających  wpływ

na rodzaj świadczonych usług na terenie gminy,  
 upowszechnianie  instrumentów  aktywnej  integracji,  aktywizacji  zawodowej  osób

wykluczonych społecznie w ramach działalności spółdzielni socjalnej, 
 pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych,
 współpraca  i  współdziałanie  z  innymi  specjalistami  w  celu  przeciwdziałania  

i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych,
 aplikowanie o środki zewnętrzne na rozwój i działalność spółdzielni socjalnej, 
 współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Kramsk (stowarzyszenia,

koła gospodyń wiejskich i inne ngo-sy),
 współpraca z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi Gminy Kramsk.

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
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1) Miejsce pracy: Spółdzielnia Socjalna „Razem do sukcesu” z siedzibą w Kramsku 
przy ul. Konińskiej 20,

2) Wymiar czasu pracy – pełen wymiar (1 etat),
3) Praca:
 w pomieszczeniu biurowym zlokalizowanym na parterze,
 w zespole,
 przy sztucznym oświetleniu,
wymagająca:
 wymuszonej pozycji ciała,
 szczególnej koncentracji,
 obsługi komputera i programów komputerowych,
 obsługi urządzeń biurowych (skaner, kserokopiarka, niszczarka),
 dobrej ostrości wzroku,
 częstego kontaktu z ludźmi.

IV. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu  poprzedzającym datę  upublicznienia  ogłoszenia  wskaźnik  zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w spółdzielni,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

V. Kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:

1) Dokumenty     niezbędne:  

 wypełniony kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie – dostępny na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,

 kserokopie  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,  kwalifikacje
i doświadczenie  zawodowe,  wymagane  do  wykonywania  pracy  
na oferowanym stanowisku,

 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb naboru,

 oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych,

 oświadczenie  kandydata,  że  nie  był  skazany  prawomocnym  wyrokiem  sądu  
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe,

 oświadczenie  kandydata  o  stanie  zdrowia  (w  przypadku  zatrudnienia  kandydat
zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie).

Dokumenty     dodatkowe:  

 list motywacyjny,
 życiorys (CV).

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:  
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 osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kramsk (sekretariat) lub
 pocztą  na  adres  Urząd  Gminy  Kramsk,  ul. Fryderyka  Chopina  12,  62-511

Kramsk, 

w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem:  „Dotyczy  naboru  na  stanowisko  Prezesa
Spółdzielni Socjalnej „Razem do sukcesu” z siedzibą w Kramsku”, 

w terminie  do dnia  18 lutego 2022 roku do godz.  15:30 (decyduje  data  wpływu
dokumentów aplikacyjnych do siedziby urzędu gminy).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Kramsk po wyżej określonym terminie nie
będą rozpatrywane.

VII. Sposób powiadamiania kandydatów o terminie przeprowadzenia naboru:

O terminie  przeprowadzenia  naboru  i rozmowy  kwalifikacyjnej  kandydatów
spełniających  wymagania  formalne  zawiadomimy  telefonicznie  lub  za  pośrednictwem
poczty elektronicznej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Kramsk.

VIII. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

Zgodnie  z  art.  13  ogólnego rozporządzenia  o  ochronie  danych osobowych z  dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Wójt  Gminy  Kramsk,  62-511
Kramsk, ul. Fryderyka Chopina 12, (dalej: Administrator),

 Administrator  danych  osobowych  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych
nadzorującego  prawidłowość  przetwarzania  danych  osobowych,  z  którym  można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kramsk.pl,

 Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji
na wskazane stanowisko pracy,

 Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.  
1 lit.  a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r., art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  
o pracownikach samorządowych,

 Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  udostępniane  innym  podmiotom,  za  wyjątkiem
podmiotów  upoważnionych  na  podstawie  przepisów  prawa.  Dostęp  do  Pani/Pana
danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania
w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

 Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  z  zastrzeżeniem
przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru,
a po ty czasie będą przechowywane przez okres zgodnie z rozporządzeniem Prezesa
Rady  Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011  r.  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,
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jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych.

Dodatkowe  dokumenty  aplikacyjne:  list  motywacyjny,  szczegółowe  
CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone
klauzulą: „Oświadczam, że 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 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  
w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych
niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

/-/ Dariusz Matczak /-/ Andrzej Nowak
Prezes Stowarzyszenia       Wójt Gminy
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