
 

OGŁOSZENIE O NABORZE 

Burmistrz Opoczna zaprasza do składania aplikacji (podanie wraz z życiorysem) na stanowisko 

gońców w Urzędzie Miejskim w Opocznie 

MIEJSCE PRACY: Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno  oraz 

teren miasta Opoczna 

WARUNKI PRACY NA STANOWISKU: 

1. Praca w terenie oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opocznie. 

2. Zatrudnienie na czas oznaczony od dnia  1 lutego 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r. w 

wymiarze całego etatu. 

ZAKRES ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW: 

1. doręczanie za pokwitowaniem korespondencji z zakresu podatków, opłat za 

gospodarowanie odpadami oraz w razie potrzeby innych dokumentów.  

2. rozliczanie się z otrzymanej korespondencji. 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 

1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku gońca, 

2. znajomość topografii miasta 

WYMAGANIA DODATKOWE: 

1. umiejętności organizacyjne, 

2. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, 

3. sumienność. 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA: 

1. Życiorys z opisem dotychczasowej kariery zawodowej oraz dodatkowych umiejętności. 

W dokumentach należy podać numer telefonu do kontaktu. 

2. Oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań (Oświadczenie – wzór nr 1). 

TERMIN I MIEJSCE I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 
Oferty  należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno lub 

dostarczyć do Biura Obsługi Interesantów ul. Staromiejska 6,  z dopiskiem na kopercie: NABÓR NA 

STANOWISKO GOŃCA, do dnia 19 stycznia 2023 r. do godziny 15.30. 

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać pod nr tel. 447860149. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana w formie telefonicznej osobom 

składającym dokumenty 

2. Ogłaszający nabór zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia naboru bez podania 

przyczyny. 

3. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni na ww. 

stanowisku, zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego 

kandydata, chyba że zostaną do tego terminu odebrane przez kandydata. 

4. W przypadku nie rozstrzygnięcia naboru dokumenty aplikacyjne wszystkich 

kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu procedury naboru. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Opocznie jest 

Burmistrz Opoczna  (ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno). Informacje dot. zasad 

przetwarzania danych osobowych można uzyskać ba stronie internetowej Gminy Opoczno 

pod adresem https://bip.opoczno.pl/rodo . 

               

        Burmistrz Opoczna 

                                                                                         (-) Dariusz Kosno 



 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze 

 

 

............................................... 

miejscowość, data 

 

 

................................................................. 

imię i nazwisko 

 

 

 

.................................................................... 

telefon kontaktowy 

 

 

 

 

 

 

Dotyczy naboru na stanowisko:      Gońca w Urzędzie Miejskim w Opocznie  

 

 

 

 

 
Oświadczam, że: 

1) mój stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku gońca 

2) posiadam znajomość topografii miasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................... 

podpis 


