Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór na rachmistrza spisowego
w Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań w 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 lit. d) ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie
powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. ( Dz. U. Nr 47, poz. 277 ) ogłasza się nabór na
rachmistrza spisowego, który wykonywać będzie zadania spisowe na terenie Gminy Czarna.
Główny Urząd Statystyczny określił następujące warunki, jakie winien spełniać
kandydat na rachmistrza spisowego:
1. Ukończone 18 lat,
2. Posiadać co najmniej średnie wykształcenie (wskazane jest aby rachmistrzami byli
studenci lub osoby z wyższym wykształceniem),
3. Posiadać prawa publiczne,
4. Być niekarnym za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
5. Powinien mieszkać, pracować lub pobierać naukę na terenie Gminy Czarna,
6. Być w pełni dyspozycyjnym w okresie szkoleń rachmistrzów spisowych tj.
(od 5 stycznia 2011 r. do 19 lutego 2011 r. także w soboty), obchodu przedspisowego
(1-7 marca 2011 r.), odprawy przepisowej (6-7 kwietnia 2011 r.) Oraz trwania spisu:
8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Prace spisowe wymagają zatem ponad 3 miesiące
dyspozycyjności.
7. Posiadać bardzo dobrą znajomość komputera i łatwość obsługi zaawansowanych
funkcji telefonów komórkowych, szybkość w uczeniu się aplikacji informatycznych,
pożądane jest posiadanie znajomości funkcjonowania systemu GPS,
8. Posiadać pełną sprawność fizyczną,
9. Posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów,
sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzania zaufania
wśród osób, z którymi będzie przeprowadzać wywiady,
10. Być asertywnym, uprzejmym, cierpliwym, radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,
11. Być obowiązkowym, rzetelnym oraz posiadać umiejętność organizacji pracy własnej,
12. Posiadać doskonałą znajomość języka polskiego.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, adres e-mail,
miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy bądź nazwa uczelni w przypadku
studentów),
2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie lub zaświadczenie z uczelni
(uwiarygodnione kserokopie indeksu lub legitymacji studenckiej),
3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ,
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym za
przestępstwo skarbowe),
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnej do dnia
15 grudnia 2010 r. do godz. 1200 (liczy się data i godzina wpływu dokumentów do Urzędu
Gminy) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza
spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011”. Dokumenty,
które wpłyną po wyżej wyznaczonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy złożą dokumenty terminowo oraz będą one kompletne zostaną
poinformowani telefonicznie o rozmowie kwalifikacyjnej. Termin rozmowy zostanie podany
telefonicznie.
GUS określił liczbę jednego rachmistrza spisowego dla Gminy Czarna.

Ważna informacja!
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta jest pierwszym
etapem naboru. Osoba wybrana w pierwszym etapie zobligowana jest do wzięcia udziału w
szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się
terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami.
Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do
egzaminu kończącego szkolenie.
Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez Dyrektora Urzędu
Statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny
z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści
określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.
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