WyŜszy Urząd Górniczy w Katowicach
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszy statystyk
w Departamencie Warunków Pracy
Ogłoszenie nr: 115046
Data ukazania się ogłoszenia: 16 września 2009 r.

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Katowice
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
•

•
•
•
•

sporządzanie raportów o stanie bezpieczeństwa w górnictwie, prowadzenie ewidencji
wypadków i zdarzeń podlegających zgłoszeniu do WUG, rejestrowanie wypadków i
zdarzeń w „Systemie Informacji WUG”,
gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów
statystycznych,
wprowadzanie i przetwarzanie danych dotyczących działalności urzędów górniczych
przetwarzanie i analizowanie informacji dotyczących działalności represyjnej
okręgowych
prowadzenie ewidencji zakładów górniczych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie: wyŜsze matematyczne w zakresie zastosowań matematyki i analizy
statystycznej
doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy z komputerem w zakresie
zastosowań statystyki matematycznej,
pozostałe wymagania niezbędne:
•
•
•
•
•

znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego,
znajomość ustawy o słuŜbie cywilnej,
znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz znajomość
prowadzenia procedury administracyjnej,
umiejętność obsługi komputera w zakresie pisania, obsługi arkusza kalkulacyjnego
i tworzenia prezentacji multimedialnych,
obsługa poczty elektronicznej i Internetu.

wymagania dodatkowe
•
•
•
•
•

zdolności interpersonalne,
odporność na stres,
kreatywność,
zdolność analitycznego myślenia,
systematyczność, obowiązkowość i dokładność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•
•
•
•
•
•
•

Ŝyciorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub
oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie innych wymagań koniecznych.

Termin składania dokumentów:
30-09-2009
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych
WyŜszy Urząd Górniczy
Poniatowskiego 31
40-956 Katowice
z dopiskiem "Oferta Pracy"

Inne informacje:

Dodatkowe informacje moŜna uzyskać pod nr tel. (032) 736-17-40
Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, formalnych lub otrzymane po
terminie, zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną
powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których oferty zostaną
odrzucone, nie będą powiadamiane.

