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Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie
poszukuje kandydatów na stanowisko

ankieter/ oPerator urządzeń elektronicznych (w zależności od posiadanego ogólnego stażu pracy)
w Wydziale Badań Ankietowych

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego pracownika.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

o Pr4ldzielonę na terenie powiatu lubartowskiego, świdnickiego, lubelskiego, łęczynskiego i kraśnickiego
punkty badań ankietowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

' ręalizacja ankiet, wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentami z wykorzystaniem urządzeń
mobilnych,

. analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowań,
o komputerowa rejestracja ankiet i kwestionariuszy.

Warunki pracy:
. praca samodzielna wymagająca szczególnej koncentracji,
. stfes zllliązany z realizacjąbadań ankietowych,
. praca w teręnie.

Wymagani t miązane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

. wyksźałcenie: co najmniej średnie,

. pozostałe wymagania niezbędne:

doŚwiadczenie zawodowe: min. 2lata udokumentowanego ogólnego stażl pracy ( np. świadectwami
Pracy) ptzy zatrudnieniu na stanowisku ankietęra lub jego brak w syfuacji zatrudnienia na stanowisku
operatora lrządzeń elektronicmych,
dobra umiejętność obsfugi komputera (MS Office),
umiejętnoŚć nawiązywania kontaktów, prowadzenia rozmów i uzyskiwania informacji,
dyspozycyj ność i mobilność,
rzetelność i terminowość,
dobra organizacja własnej pracy,
odporność na §ffe§,

takt i zachowanie poufności.

dodatkowe:
prawo jazdy kat. B

\ilymagane dokumenty:
. CV i list mofiacyjny,
o kopie dokumęntów potwierdzających wyksńałcenie,
. kopię dokumentów potwierdzających staż pracy,
o oŚwiadczenie kandydata o wyrażeniu zgody naprzetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
o oŚwiadczenie kandydata o niękaraniu wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowę oraz

korzystaniu z pełni praw public zny ch.



Termin składania dokumentów:
23.02.ż016r,

Dokumenty naleĘ skladać lub przesyłać na adres:
Urząd, §tatystycary w Lublinie
Wydział Kadr i Szkolęnia
ul. St. Leszczynskiego 48
20-068 Lublin z dopiskiem ofeńa nr 02/AN/WBA12016

Inne informacje:

' ze względu na miejsce wYkonYwania pracy do składania aplikacji zachęcamy osoby posiadające miejsce
zamieszania w Lublinie i okolicach,

. oferujemy:
zatrudnienie 1oParciu o umowę o pracę na czas określony na zastępstwo na pełny etat,- elastycmy, zadanio,rvy cza§ pracy,

- stałe wynagrodzenie - 1850,00 zł
' dodatkowe informacje mozrra uzyskać u kierownika Wydziału Badań Ankiętowych Urzędu

§tatystycznego w Lublinie pod numefem telefonu: 81 533 20 51 wew, 126.
' CV i list moĘwacYjnY oraz oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu muszą być podpisane

własnoręcznie i opatrzone bieżącą datą. Pod adresem internetowym ww*.tubtin.stat,góv.pi * ruiłud..
Informacje oUrzędzie - Informacje ogólne - Praca umieszczono pomocniczy formularz oświałczenia.
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