Kościerzyna
ul.3-go Maja 9
83-400 Kościerzyna
BURMISTRZ MIASTA KOŚCIERZYNA
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKU
Specjalista ds. promocji przedsiębiorczości
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe magisterskie – preferowane ekonomiczne, zarządzanie i marketing.
2. Znajomość przepisów prawnych z zakresu:
Ustawy o pracownikach samorządowych,
Ustawy o finansach publicznych,
Ustawy o zamówieniach publicznych.
Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
3. Doświadczenie w pracy na rzecz środowiska przedsiębiorczości i biznesu.
4. Znajomość zagadnień związanych z przedsiębiorczością i rynkiempracy.
5. Staż pracy – min 5 lat, w tym 5 lat na stanowisku związanym z zakresem zadań wykonywanych
na stanowisku, bądź prowadzenia działalności gospodarczej.
6. Posiadania obywatelstwa polskiego.
7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
8. Brak skazania prawomocnych wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwa skarbowe.
9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
Wymagania dodatkowe
1. Znajomość narzędzi marketingowych pracujących na sukces firm.
2. Dyspozycyjność, komunikatywność i systematyczność.
3. Kreatywność oraz zmysł marketingowy, szczególnie w sferze tworzenia oraz redagowania tekstów
i materiałów promocyjnych.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Realizacja zadań związanych z promocją gospodarczą i rozwojem przedsiębiorczości w regionie
w tym sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
2. Wspieranie inicjatyw sprzyjających aktywności gospodarczej i wzrostowi konkurencyjności
gospodarki regionu (fora gospodarcze, konferencje, spotkania sektorowe z przedsiębiorcami)
3. Planowanie i koordynacja zadań mających na celu rozwój i promocję przedsiębiorczości.
4. Współpraca z przedsiębiorcami, organizacjami gospodarczymi, instytucjami wspierania biznesu w
zakresie koordynacji działań służących podnoszeniu konkurencyjności, aktywizacji instytucji
otoczenia biznesu i promocji pozytywnego wizerunku gospodarczego regionu.
5. Informacja o źródłach pozyskiwania przez przedsiębiorców środków zewnętrznych na
dofinansowanie działalności gospodarczej
6. Doradztwo biznesowe i gospodarcze.
Informacja o warunkach pracy na stanowisku będącym przedmiotu naboru.
1. Miejsce pracy: Urząd Miasta Kościerzyna
2. Obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień przyjętym
okresie rozliczeniowym,
Wymagane dokumenty:
1. CV oraz list motywacyjny.
2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy.
3. Oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwa skarbowe.

5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w
stanowisku.
6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Informacje dodatkowe
W lipcu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Kościerzyna w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co
najmniej 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 10 września 2013 roku do
godz. 15.30 pod adresem:
Urząd Miasta Kościerzyna
ul. 3-go Maja 9,
83-400 Kościerzyna
w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko Specjalista ds. promocji przedsiębiorczości”
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kościerzyna.gda.pl) oraz na tablicy informacyjnej
Urzędu Miasta przy ul.3-go Maja 9.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) raz
ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
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