BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Ogłasza Nabór na rachmistrza spisowego przy Powszechnym
Spisie Rolnym 2010
Burmistrz Krośniewic ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych przy
Powszechnym Spisie Rolnym 2010, którzy wykonywać będą zadania spisowe na
terenie gminy Krośniewice. Przyjmowanie zgłoszeń od 1 do 16 czerwca br.
w Gminnym Biurze Spisowym zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Krośniewice Referat Rolnictwa i Rozwoju Gminy przy ul. Poznańskiej 5, pok. 4.
Kandydat na rachmistrza powinien:





mieć ukończone 18 lat i posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
posiadać dobrą znajomość obsługi komputera, systemu GPS oraz praktycznego
wykorzystanie map cyfrowych;
być w pełni sprawnym fizycznie, posiadać umiejętności łatwego komunikowania się
z respondentami, wzbudzania zaufania u osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady.
Musi być asertywny, umieć zachować spokój, okazywać respondentom uprzejmość
i cierpliwość podczas przeprowadzania wywiadu;
zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gminy.


Rachmistrze spisowi na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzania
typu hand - held, z opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji
geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy). Odpowiedzialność
rachmistrzów za powierzony sprzęt ustalona zostanie według odrębnych zasad.

Kandydaci na rachmistrzów zobligowani będą do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu
metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach na temat posługiwania się urządzeniami
typu hend - held i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Szkolenia rachmistrzów odbędą się w
miesiącu lipcu br. - dokładny termin zostanie podany w późniejszym okresie.
W okresie od 9 - 23 sierpnia br. rachmistrze spisowi będą zobowiązani do przeprowadzenia
obchodu przedspisowego. Spisywanie od 8 września br. do 31 października br.
W zgłoszeniu swojej kandydatury należy podać:

 imię i nazwisko
 adres zamieszkania
 telefon i adres e-mail
 datę urodzenia
 miejsce zatrudnienia - nazwa i adres zakładu pracy,
 w przypadku studentów - nazwę szkoły
 w przypadku pobierania renty lub emerytury - numer emerytury lub renty
 w przypadku braku pracy - określenie bezrobotny,
Do zgłoszenia należy dołączyć:




kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie średnie,
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa
skarbowe),
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy
się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: "Zgłoszenie kandydata na rachmistrza
spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010".
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po 16 czerwca br. lub będą niekompletne, nie zostaną
rozpatrzone.

