Gminne Biuro Spisowe w Tuliszkowie
oglasza nabor kandydatow na rachmistrzbw spisowych
Rachmistrzem spisowym moie zostaC osoba:
pelnoletnia, z co najmniej srednim wyksztatceniem i wykazujqca sie bardzo dobrq zn~jomoiciq
jczyka polskiego;
posiadajqca dobrq umiejqtnoit obs4ugi komputera (mile widziani kandydaci obeznani z
funkcjonowaniem sy stemu GPS i umiejqcy praktycznie wykorzystywac mapy cy frowe);
godna zaufania, obowiqzkowa i rzetelna;
posiadajqca znajomoit zagadnien z zakresu rolnictwa przynajmniej w podstawowym zakresie;
sprawna fizycznie (ze wzglqdu na specyfike pracy);
odporna na stres, latwo nawiqzujqca kontakty z ludimi, komunikatywna i umiejqca sobie radzid
w trudnych sytuacjach.
Obowiqzki kandydata na rachmistrza spisowego:
kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wziqcia udzialu w catym szkoleniu ( 4 dni), w
trakcie ktorego zostanie zapoznany z obstugq przenoinego urzqdzenia elektronicznego typu
hand held oraz z dziataniem aplikacji do wypelniania formularza spisowego;
Szkolenie to zostanie przeprowadzone w okresie od 20 czerwca do 3 1 lipca 201 Or.
tylko osoba, ktora podczas egzaminu konczqcego szkolenie wykaze sic dostatecznq wiedzq,
zostanie zakwalifikowana na rachmistrza spisowego.
Rachmistrze spisowi powolywani sq przez dyrektora urzqdu statystycznego po uzyskaniu
pozytywnej oceny z egzaminu konczqcego szkolenie oraz po zlozeniu pisemnego przyrzeczenia o
obowiqzku zachowania tajemnicy statystycznej.
-

Obowiqzki i prawa rachmistrzow spisowych:
w dniach od 9 sierpnia do 23 sierpnia 2010 r. odbedzie siq obchod przedspisowy, podczas
ktorego rachmistrze spisowi bqdq weryfikowac infornlacje o gospodarstwach rolnych zawarte w
otrzymanych wykazach i na mapach cyfrowych;
w dniach 6-7 wrzeinia rachrnistrze odbqdq szkolenie uzupelniajqce i odprawq przedspisow4
rachmistrze spisowi rozpoczynaj a, spisywanie w dniu 8 wrzeinia 20 10 r. i zakoncza, w dniu 3 1
pazdziernika 20 10 r.;
w czasie spisu PSR 2010 rachmistrz bedzie zobowiqzany do odwiedzenia i do spisania
wszystkich gospodarstw rolnych na okreilonym obszarze wedlug wykazu otrzymanego przez
dy spozytora;
otrzymane podczas wywiadu dane rachmistrze wprowadzq do przenoSnych urzqdzen
elektronicznych - typu hand-held;
Ze wzglqdow organizacyjilych kandydaci na rachmistrzow spisowych powinni zamieszkiwak na
terenie Gminy i Miasta Tuliszkow

Wymagane dokumenty:
podanie,
kwestionariusz osobowy,
oswiadczenie o korzystaniu z pelni praw publicznych i niekaralnoici za przestqpstwo
popehione umyilnie ( w tym przestcpstwo skarbowe),
Wlw dokumenty naleiy skladai. w LTrzedzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie pok. 13 lub 24 do
dnia 11 czerwca 2010r.
Nastqpnie z kandydatami zostanq przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

