Urząd Gminy Rudka
BIP Gminy Rudka

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Nab ó r na stano wisko Skarb nik Gminy Rud ka

Informacja o wyniku naboru
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Skarbnik Gminy Rudka
Załączniki do ogłoszenia
Termin składania ofert do dnia 08.09.2020 r. do godz. 15.00

Nab ó r na wo lne stano wisko urz ęd nicz e z astęp ca kiero wnika Urz ęd u Stanu
Cywilneg o

Informacja o wyniku naboru
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze zastępca kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego
Termin składania dokumentów: 03.06.2020 r. do godz.15.00

Wzory dokumentów do pobrania
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Rudka

Nab ó r na wo lne stano wisko urz ęd nicz e mło d sz y referent d s. o rg aniz acyjnych i
o b sług i o rg anó w g miny

Ogłoszenie o wyniku naboru
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent ds.
organizacyjnych i obsługi organów gminy
Termin składania dokumentów: 23.12.2019 r. do godz. 15.00

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Wzory dokumentów do pobrania

Nab ó r na wo lne kiero wnicz e stano wisko urz ęd nicz e Kiero wnika Gminneg o
Ośro d ka Po mo cy Sp o łecz nej w Rud ce

Informacja o wyniku naboru
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce
Termin składania dokumentów: 18.03.2019 r. do godz. 16.00

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania)
Regulamin naboru na na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce
Nab ó r na wo lne stano wisko urz ęd nicz e mło d sz y referent d s. d ro g o wnictwa,
mienia ko munalneg o i z ag o sp o d aro wania p rz estrz enneg o

Ogłoszenie o wyniku naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Rudka
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent ds.
drogownictwa, mienia komunalnego i zagospodarowania przestrzennego
Termin składania dokumentów: 31 stycznia 2019 r. do godz. 15.00

Wzory dokumentów do pobrania
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Rudka
Nab ó r na wo lne kiero wnicz e stano wisko urz ęd nicz e Kiero wnika Gminneg o
Ośro d ka Po mo cy Sp o łecz nej w Rud ce

Informacja o wyniku naboru
Nab ó r na wo lne kiero wnicz e stano wisko urz ęd nicz e Kiero wnika Gminneg o
Ośro d ka Po mo cy Sp o łecz nej w Rud ce

Informacja o wyniku naboru
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