Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
W związku z rozpoczęciem prac przygotowawczych do przeprowadzenia narodowego spisu
powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. Gminne Biuro Spisowe w Gryfinie informuje, że
w dniach od 6 do 20 grudnia br. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów
spisowych oraz przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.
Warunki konieczne osób ubiegających się o kandydowanie na rachmistrzów spisowych
1. Ukończony 18 rok życia
2. Posiadanie co najmniej średniego wykształcenia
3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).
Warunki dodatkowe
W oparciu o §32 i §33 Instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, w przypadku zgłoszenia większej liczby
kandydatur spełniających wymogi konieczne, niż liczba kandydatów na rachmistrzów w gminie
Gryfino, preferowane będą zgłoszenia osób, które:
1. ukończyły studia wyższe lub są studentami (1 pkt);
2. są dyspozycyjne, tzn. nie są zatrudnione na pełny etat (2 pkt);
3. posiadają umiejętność obsługi komputera (ocena praktyczna w trakcie rozmowy
kwalifikacyjnej: (0 do 3 pkt);
4. zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie gminy Gryfino (1 pkt);
5. posiadają umiejętności interpersonalne, tj. łatwość nawiązywania kontaktów, sprawne
komunikowanie się z respondentami, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
umiejętność wzbudzania zaufania wśród respondentów (oceniane w trakcie rozmowy
kwalifikacyjnej: 0 do 5 pkt);
Gdzie złożyć aplikację?
Pisemne zgłoszenia (o treści zgodnej z załączonym formularzem) należy składać w terminie od 6
do 20 grudnia br. w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Gryfine ul. 1 Maja
16, pok.4, telefon (91) 416-20-11 wew. 204, lub 205
Termin rozmów kwalifikacyjnych
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się nie później niż 20 grudnia.
Informacje o pracy rachmistrzów spisowych i narodowym spisie powszechnym ludności
i mieszkań 2011 dostępne są na stronie internetowej www.spis.gov.pl

Gryfino, dnia ………. grudnia 2010 r.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA RACHMISTRZA SPISOWEGO
1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………….……..
2. Adres zamieszkania …………………………………….….……………………………..
3. PESEL ………………………………………………...…………………………….…….
4. NIP …………………………………………………..…….……………………………...
5. Numer telefonu ……………………………………………………………………………

Oświadczenie
W związku z ubieganiem się o kandydaturę na rachmistrza spisowego w narodowym spisie
powszechnym ludności i mieszkań 2011 oświadczam, że:
- korzystam z pełni praw publicznych i nie byłam/byłem karana/karany za przestępstwo popełnione
umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe),
- posiadam wykształcenie*: średnie /wyższe
- jestem/nie jestem* studentem wyższej uczelni
- jestem/nie jestem* zatrudniona na pełny etat
- uczę się/pracuję na terenie gminy Gryfino (wykreślić jeżeli nie dotyczy)
- wszystkie dane podane w niniejszym zgłoszeniu są zgodne z prawdą.

…………………………………….…………..
Podpis kandydata na rachmistrza spisowego
*niepotrzebne skreślić

