
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
40-037 Katowice
ul. Ligonia 46

OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA
ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W KATOWICACH


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem :

a)  wykształcenie  wyższe ,
b)  staż pracy – 5  lat , w tym łącznie co najmniej dwuletni staż pracy  :
     - na stanowiskach urzędniczych w jednostkach administracji samorządowej , lub
     - w służbie cywilnej , lub
     - w służbie zagranicznej , z wyjątkiem stanowisk obsługi , lub
     - w innych urzędach państwowych z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,
         lub
     - na kierowniczych stanowiskach państwowych .
c)  biegła znajomość regulacji dotyczących Funduszy Strukturalnych na lata 
     2007 – 2013,
d) doświadczenie we wdrażaniu programów skierowanych do Małych i Średnich
     Przedsiębiorstw ,
e)  znajomość i doświadczenie w zakresie stosowania ustaw :
     - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
     - o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998r.
     - o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990r.
     - o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r.
     - o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r.
f)   niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
g)   nieposzlakowana opinia,
h)   niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych 
	      z dysponowaniem środkami publicznymi.

2. Pożądane wymagania związane ze stanowiskiem:

	znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,

znajomość języka angielskiego.

3. Zakres wykonywanych zadań :

	kierowanie jednostką budżetową w zakresie wykonywania przez nią zadań statutowych ,

sprawowanie funkcji pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w jednostce,
reprezentowanie jednostki budżetowej pod nazwą Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. 
4. Wymagane dokumenty:

list motywacyjny,
życiorys-curriculum vitae,
kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
                  i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
	oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

              Zgodnie   z  §  4  Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 2 sierpnia 2005 r. w    sprawie    zasad    wynagradzania   pracowników  samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146 poz. 1222 , zm. Dz. U. z 2006r. Nr 38 , poz.261 ) w uzasadnionych przypadkach pracownikom może być skrócony staż pracy na stanowisku dyrektora. W takim przypadku do oferty należy dołączyć uzasadnienie dla zastosowania możliwości skorzystania z tego rozwiązania prawnego.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru  na  stanowisko Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Katowicach ” na  adres: Urząd  Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 167).
Termin składania ofert upływa w dniu  07.12.2007r.

	Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem    poczty decyduje data stempla pocztowego.


	Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje 

      z  poprzednich miejsc pracy.

	   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego/ bip.silesia-region.pl. / oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46.


Inne informacje :
1.Osoba wybrana w drodze naboru na w/ w stanowisko zobowiązana będzie do wyrażenia 
   zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego celem dostępu do informacji
   niejawnych.
2.W Biuletynie Informacji Publicznej oraz Referacie kadr Urzędu Marszałkowskiego można  
    zapoznać się z regulaminem naboru na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich
    samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego oraz pobrać 
    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3.Złożonych ofert nie odsyłamy , a nieodebrane po 6 – ciu miesiącach od dnia naboru  
   podlegają zniszczeniu. 


