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Prezydent Miasta Prusżkowa
o8łasza nabór kandydatóW na Wolne stanowisko urzędnicze
W Urzędzie Miasta Pruszkowa
ul. J.l, Kra5zewskiego 14/16 05,800 PruszkóW

Podinspektor/lnspektor
ds. Wymiaru podatku od nieruchomości
W Wydziale FinansóW i Budżetu
pełny etat
termin składania ofeń do 16 sierpnia 2022 r, do 8odz, 16,00
Wymagania nieżbedne:
. obywatelstwopolskie,

.
.

.
.
.

pełna zdolnośĆdo cżynnościpraWnych oraz korzystanie ż pełni praw publicżnych,

njekaralnośćza umyślneprżestępstwo ścigane 2 oskarżenja publicznego lub umyślne
przestepstwo skarboWe,
nieposzlakowanaopinia,
wykształcenie średnielub wyższe,
minimum 3 lata stażu pracy.

Wyma8ania dodatkowe:

.
.

.
.

ore[eroWaneWyksllalcenieelonomi(lne,
znajomość przepisóW W żakresie finansóW publicżnych, rachunkowości, działalności
samorżądu 8minne8o, podatkóW i opłat lokalnych, ordynacji podatkowej, kodeksu
postępowania administracyjne8o oraż ustawy o postepowaniu W sprawach dotyczącvch
pomocy publicżnej,
żakresie pakietu Ms office oraz innych urządzeń biurowYch,
komunikatywność, umiejętnośćpracy W żespole,
bie8ła obstuga komputera

W

żakres Wykonywanyah zadań na stanowiskuI
prowadżenie akt nieruchomości osób fizycżnych, niezbędnych do dokonania prawidłowe8o
Wymlaru podatku od nieruchomości,
terminowe i prawjdłowe naliczanie podatku od nieruchomoścj należne8o od osób fizycżnych
W8 dokonane8o podzjału miasta,
opracowywanie decyżjiW spraWie u18 podatkowych w ramach objętych żakresem cżynnosci,
terminowe załatwianie podań, odwotań i pism,

.
.

.
.
.

.
.
.
.
.

prowadżenie ewjdencji oraż rejestru Wymiarowego przypisÓW
od njeruchomości,
przeproWadzanie kontroliW zakresie podatku od nieruchomoŚci,

i

odpisóW podatku

przygotowywanie informacji do sprawozdań o udżieleniu pomocv publicżnej,
właściweprzechowywanie dokumentacji,

pełn;enie zastępstwa W czasie nieobecności spowodowanej urlopem lub chorobą osób
na stanoWisku ds, Wymjaru podatku od nieruchomoŚci,

prowadżenie innych spraw żleconych prżeż Naczelnika Wydziału,

lnformacja o Warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca W budynku Urzędu i poża nim. Praca siedżąca,
stanowisko pracy żWiązane ż pracą przy
komputerze, z dokumentami, bezpośrednim i telefonicznym
kontaktem ż interesantami.
WskaŹnik żatrudnienia osób niepelnosprawnych/ W roz!mieniu prżepisów
o rehabilitacjizaWodowej
i społe€2nej olaz żatrudnianir] osób niepełnosprawnych, W miesiącu poprzedżającym datę
upublicznienia ogłoszenia o naborze W Urżędzie Miasta Pruszkowa
był n iżsży niż 6%.

Wymagane dokumenty

.
.
.

.
.
.
.
.

i

oświadazenia:

kwestionariusż osobowy dla osoby ubie8ającej się o żatrudnienie podpisany
Wlasnoręcznie,
list motywacyjny- oodpjsanV Własnoręcżnie,

kopie śWiadectw pracy lub innych dokumentóW potwierdżających
Wyma8any staż pracy,
W przypadku pozostawania W zatrudnienju zaśWiadcżenie
o żatrudnjeniu,

kopia dokumentu potWierdzającego Wyksżtałcenie,

ośWiadczenie o pełnej zdolności do czynnościprawnych
publiclnych - podpisane WlasnoręLżnie,

i

korzystaniu

ż pelni

praw

oświadcżenie,Że kandydat nie byl skazany prawomocnym
wyrokiem sądu ża umyślne
przestępstwo ścigane ż oskarżenia publicżne8o lub umyślneprżestępstwo
skarbowe podpisane Własnoręcżnie,
ośWiadcz€nie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

- podpisane

Własnoręcżnie,

Kopia dokumentLl potwierdżająceBo niepełnospraWność W przypadku
kandydata, który
żamierza skorzystać ż uprawnienia, o którym mowa W ań, 13a
ust, 2 ustawy
z dnja 21 listopada 2oo8 r, o pracownikoch samorzqdowych.

Druk kwestionarilsza oraz informacja

o

prżetwarzaniu dańych przeż Urżąd Miasta Pruszkowa

W procesie rekrutacjisą do pobranja na stronie WWW.bip,ł]m,prusżkow.pI

Wyma8ane dok{rmenty należy składać W zamkn;ętej kopercie, osobiście
W Kancelarii Urżędu Miasta
Pruszkowa lub przesłać ża pośrednictwem poczty na adres:
Urżąd Miasta Prusżkowa
ul. ],l. Krasżewskiego 14/16

05-800 PruszkóW,

z dopiskiem na kopercie: dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor/lnspektor
ds.
podatku od nieruchomośai W Wydżiale Finansów i Budźetu
W

do dnia 16 sierpnia 2022 r. do godz. 16.00

Wymiaru
terminie

o

zachowaniu terminu składania dokumentóW rekrutacyjnych
decyduje data Wpływu do Kancelarii
Urżędtr Miasta Prusżkowa.

Wybrany kandydat prżed zawarciem umowy

o

pracę| żobowiązany jest

ory8inały śWiadectw pracy, żaśWiadczeńi innych żłożonych
dokumentóW,
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