
zGŁoszENIE oFERTY PRACY
W formie otw

I. Dane dotyczące pracodawcy
1. Nazwa pracodawcy:
Urząd Statystyczny w opolu

3. Adres pracodawcy:
NrP 754-207-7A-53
kod pocztowy 45-064
ulica ks. Hugona Kołłątaja 5B
miejscowość opole
gmina Opole

Kontakt kandydatów z pracodawcą: telefoniczny, osobisty,
mailowy' Aplikacje (cv + list motywacyjny) proszę
przesyłać na wskazany adres mailowy. Na potrzeby
rekrutacji prosimy o zawarcie w CV klauzuli: ''Wyrażamzgodę na irrzetwarzanie moich danych osobowych przez
Urząd statystyczny w opolu W celu i zakresie
niezbędnym w procesie rekrutacyjnym".

Przed wysłaniem dokumentów aplikacyjnych konieczne
jest zapoznanie się z treścią Klauzuli informacyjnej
RoDo dotyczącej zgody osób ubiegających się
o zatrudnienie dołączonej do ogłoszenia. Przesłanie
aplikacji na wskazany adres mailowy jest równoznaczne
z wyrażeniem Państwa zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez administratora.

2. imię i nazwisko osoby wskazanej przez pracodawcę do
kontaktów:
Justyna Kozłowska - i.kozlowska2@stat.qov.pI
(przesyłanie aplikacji kandydatów), Aleksandra Nowosad
lub Anna Jaworska, tel. 510-993-215 (w sprawie pytań
związanych z charakterem i rodzajem wykonywanej pracy)

4. Numer statystyczny
pracodawcy (regon):

00033 1 665

5. Oznaczenie formy prawnej
prowadzonej działa Iności :

1) prywatna
2) publiczna x

6. Podstawowy rodzaj działalności w/g PKD a4LLz7. Liczba zatrudnionych pracowników 135 B. Agencja zatrudnienia
Tak Nie x

II. Dane dotyczące zgłoszonego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
9. Nazwa zawodu:

a n kieter
11. Nazwa stanowiska:

ankieter
12. Liczba wolnych miejsc pracy:

w tym dla osób niepełnosprawnych:

1

10. Kod zawodu:
13. Wnioskowana liczba kandydatów:

14. Data rozpoczęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej:
sierpień 2018

15. Miejsce wykonywania
pracy:

Powiat kędzierzyńsko_
kozielski

16' Proponowany zasię9
u powszechnienia oferty
pracy:

1) teren powiatu
2) teren UEIEOG*
3) inne (podać jakie)

17. Rodzaj umowy:

1) na czas nieokreślony
2) na czas określony
3) na okres próbny
4) umowa na zastępstwo
5) umowa zlecenie
6) umowa o dzieło
7) inna (podać jaka)

18. Informacja o systemie i

rozldadzie czasu pracy :

1) jednozmianowa
2) dwie zmiany
3) trzy zmiany
4) ruch ciągły
5) pełny wymiar czasu
pracy w zadaniowym
systemie czasu pracy
6) inne (podać jakie)

19. Wysokość
wynagrodzenia miesięcznie
(brutto):

2.10O/OO + premia +
dodatek za wysługę lat

20. System wynagradzania
(wpisać jaki):

czasowo-premiowy ze
stawka miesieczna

21. Wymagania dot. bezrobotnego Iub poszukującego pracy:

1) wykształcenie średnie;
2) co najmniej 2 lata ogólnego Stazu

zawodowego);
3) umiejętność obsługi komputera;
4) inne dodatkowe:

pracy (doświadczenia

- łatwość nawiązywania kontaktów i zaangażowane W pracę;
- rzetelność i odpowiedzialność;
- dobra kondycja fizyczna i dobry stan zdrowia;
- preferowane miejsce zamieszkania kandydatów:

Kędzierzyn-Koźle i okolice;
- wysoki poziom kultury osobistej;
- umiejętność pracy W zespole;
- umiejętność podejmowania decyzji i organizacji

pracy własnej;
- umiejętność prowadzenia rozmów w stresowych

sytuacjach;
- odporność psychiczna;
- dokładność i terminowość;
- prawo jady kat. B;
- samochód osobowy.

Do naboru zapraszamY również osoby posiadające
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (z brakiem
orzeciwskazań do oracv w terenie)

22. Charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy:

- prowadzenie wywiadów osobistych w terenie w oparciu
o ankietę drukowaną (PAPI);

- prowadzenie wywiadów osobistych W ze Wspomaganiem
komputerowym (CAPI);

- prowadzenie wywiadów telefonicznych ze wspomaganiem
komputerowym (CATI);

- opracowywanie zebranych danych;
- rejestracja zebranych danych na komputerze.

Zobowiązuję się do powiadomienia Urzędu Pracy
o dezaktualizacji oferty. W przypadku trzykrotnego braku
kontaktu telefonicznego z pracodawcą * oferta zostaje
wycofana z realizacji,
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23. Numer rejestru: 24. Numer w STD Syriusz: 25. Data przyjęcia zgłoszenia: 26. Sposób przyjęcia oferty:

1) osobiście
2) na piśmie
3) e-mail
4) pozyskana przez
pośredników zewnętrznych
5) faks

27. okres aktualności oferty:
Częstotliwość kontaktów :

28. Pośrednik pracy
realizujący ofertę:

29. Data wycofania oferty:

* Jeżeli tak - należv wvpełnić aneks.
W przvpadku wvstapienia trudności z realizacia ofertv istnieie możliwość zmianv powvższvch ustaleń.

Informacja dla pracodawcy

o Pracodawca zgłasza ofertę pracy do iedneoo powiatoweqo urzędu pracY ryłaściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo
miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.

a Powiatowy |Jrząd Pracy nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają
zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisóW prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do
pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne,
przynaleŻność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.

a Powiatowy Urząd Pracy może nie przyjąć oferty pracy, w szczególności jeżeli pracodawca w okresie 365 dni przed dniem
zgłoszenia ofertY pracY został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest
objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1265)

Oświadczam, że w okresie 365 dni poprzedzaiacvch zqłoszenie ofertv nie zostałem skazanv prawomocnvm
wvrokiem za naruszenie praw pracowniczvch lub nie iestem obietv postepowaniem wviaśniaiacvm w tei sprawie
oraz, że oferte pracv zqłosiłem do iedneoo Powiatoweqo Urzedu Pracv ti, w Kedzierzvnie-Koźlu.

Oświadczam, że wvrażam zqode na udostepnianie danvch o firmie w zakresie prowadzoneqo pośrednictwa pracv,
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