Załącznik do Zarządzenia Nr 48/UM/2018
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 7 maja 2018 r.
Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora do spraw profilaktyki
uzależnień i promocji zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie
Miasta Legnica.
Nazwa i adres organizatora naboru: Urząd Miasta Legnica, 59 - 220 Legnica, Plac
Słowiański 8
I. Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria:
1. Wymagania niezbędne:
1/ obywatelstwo polskie,
2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3/ niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
4/ nieposzlakowana opinia,
5/ umiejętność sprawnej obsługi komputera,
6/ wykształcenie wyższe II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
7/ minimum 3 lata stażu pracy,
2. Wymagania dodatkowe:
1/ doświadczenie w realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
2/ znajomość problematyki społecznej,
3/ samodzielność w zakresie realizowania zadań na stanowisku,
4/ umiejętność pracy w zespole,
5/ komunikatywność.
II. Osoby zainteresowane udziałem w naborze powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy
dokumentujące wymagany minimum 3-letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5/ oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
6/ oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystania z pełni praw publicznych,
7/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z
oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia,
kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru
Karnego),
8/ oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
9/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
niniejszej rekrutacji,

10/ kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2
ustawy o pracownikach samorządowych – zobowiązani są do złożenia wraz z dokumentami
kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
III. Zakres zadań inspektora do spraw profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia w
Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Legnica:
1/ koordynowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
2/ zawieranie i rozliczanie umów z realizatorami zadań z zakresu Gminnego Programu
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
3/ kontrola sprawozdań z realizacji zadań zleconych pod względem merytorycznym
i formalno– rachunkowym,
4/ współpraca z innymi wydziałami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych,
5/ współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, kościelnymi, stowarzyszeniami
oraz zakładami pracy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
6/ organizowanie szkoleń z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień dla
pracowników resortowych wybranych instytucji,
7/ okresowe diagnozowanie rozmiaru problemów uzależnień na terenie miasta Legnicy,
8/ opracowywanie rocznego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
IV. Warunki pracy na stanowisku inspektora do spraw profilaktyki uzależnień i promocji
zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Legnica:
1/ stanowisko pracy znajduje się na parterze w budynku Urzędu Miasta Legnica przy pl.
Słowiańskim 8, który jest wyposażony w windę,
2/ praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera i innych urządzeń biurowych,
3/ oświetlenie sztuczne i naturalne,
4/ praca jednozmianowa.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Legnicy, w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za
kwiecień 2018 roku wynosi powyżej 6%.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora
do spraw profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw
Społecznych” do dnia 21 maja 2018r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl.
Słowiańskim 8 w Legnicy.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty kandydatów po trzech miesiącach od
dnia ogłoszenia wyniku naboru zostaną zniszczone.

