
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 19/2022 
Starosty Radomszczańskiego z dn. 04.04.2022 r. 

Radomsko. dnia 04.04.2022 r. 

OGŁOSZENIE 

Starosta Radomszczański ogłasza konkurs na stanowisko: 

DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADOMSKU 

Wymagania niezbędne (formalne): 
obywatelstwo polskie, 
wykształcenie wyższe, 
co najmniej 3-letni staż  pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 
5-letni staż  pracy w innych instytucjach rynku pracy, w rozumieniu ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych, 
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
niekaralność  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dotyczy objęcia zakazem 
pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi), 
posiadanie nieposzlakowanej opinii, 
znajomość  przepisów ustaw: o finansach publicznych, o pracownikach 
samorządowych, o samorządzie powiatowym, o samorządzie gminnym, o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, o pomocy społecznej, o ubezpieczeniu społecznym, o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o spółdzielniach 
socjalnych, o repatriacji, o zatrudnieniu socjalnym, Prawo zamówień  publicznych, 
Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy. 
umiejętność  bieglej obsługi oprogramowania  MS  Word,  MS Excel  oraz znajomość  
środowiska Windows. 

Wymagania dodatkowe: 
- komunikatywność  i umiejętność  kierowania zespołem, 

zdolności organizacyjne i wysoka kultura osobista, 
odpowiedzialność  i systematyczność, 
umiejętność  interpretacji i stosowania przepisów, 
kreatywność, 
zaangażowanie, 
dyspozycyjność, 
odporność  na stres. 



Warunki pracy na danym stanowisku: 
praca przy komputerze. 

Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko 
Wymiar czasu pracy — 1 etat 

Zakres zadań  wykonywanych na stanowisku: 
kierowanie Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku i reprezentowanie go 
na zewnątrz, 
podejmowanie i realizacja zadań  w szczególności w zakresie promocji zatrudnienia, 
polityki rynku pracy, aktywizacji zawodowej, w tym osób niepełnosprawnych, 
łagodzenie skutków bezrobocia i zatrudnienia socjalnego, 
zarządzanie podstawowymi usługami rynku pracy oraz instrumentami wspierającymi 
podstawowe usługi rynku pracy, 
inicjowanie i realizowanie projektów lokalnych i regionalnych, 
realizacja budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku, 
planowanie i dysponowanie środkami budżetowymi, Funduszu Pracy oraz 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych, w tym EFS, 
wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielonego upoważnienia, 
planowanie, wytyczanie kierunków działania oraz ustalanie organizacji pracy 
Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku, 
zatrudnianie i zarządzanie personelem Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku, 
współpraca z organami samorządów terytorialnych, Powiatową  Radą  Rynku Pracy 
organizacjami pozarządowymi, instytucjami szkolącymi i ośrodkami pomocy 
społecznej. 

Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia: 
1) podpisane własnoręcznie przez kandydata: życiorys i list motywacyjny, 
2) podpisany własnoręcznie przez kandydata kwestionariusz osobowy potwierdzający 

wymagany staż  pracy i wykształcenie, 
3) podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenia: 

o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw 
publicznych, 
o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
o niekaralność  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dotyczy objęcia 
zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi), 
o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, 
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej 
archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, 
o znajomości ustaw: o finansach publicznych, o pracownikach samorządowych, 
o samorządzie powiatowym, o samorządzie gminnym, o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, o pomocy społecznej, o ubezpieczeniu społecznym, o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o spółdzielniach 



socjalnych, o repatriacji, o zatrudnieniu socjalnym, Prawo zamówień  publicznych. 
Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks Pracy, 
o umiejętność  bieglej obsługi oprogramowania  MS  Word,  MS Excel  oraz znajomości 
środowiska Windows. 

Termin i miejsce skladania dokumentów: 
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 
„Kandydat na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku" 
należy składać  w terminie do dnia 19.04.2022 r. do godz. 15.30. pod adresem: Starostwo 
Powiatowe w Radomsku, Wydział  Organizacyjny — Kancelaria Ogólna ul. Leszka Czarnego 
22, 97-500 Radomsko, pokój numer 27w godz. 7.30— 15.30 (decyduje data i godzina wpływu 
do Starostwa) 

Inne informacje: 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu 
poprzedzającym datę  upublicznienia ogłoszenia o naborze tj. w miesiącu marcu 2022 roku, 
jest wyższy niż  6%, 
Dokumenty, które wpłyną  do Starostwa Powiatowego w Radomsku po wyżej określonym 
terminie zostaną  odrzucone. 
Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 
i na tablicy ogłoszeń  w Starostwie Powiatowym w Radomsku oraz Powiatowego Urzędu Pracy 
w Radomsku - zgodnie z ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami). Informacja o wynikach naboru zawiera imiona 
i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego. 

Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku 
zamieszczony został  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 
w Radomsku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku. 
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