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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

Wymiar etatu: 3/4

Liczba stanowisk pracy: 1

M iej sce wykonyrłania pracy:

. przydzielone na terenie powiatu zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego punkty badań
ankietowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
. rea|izacia ankiet, wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentami z wykorzystaniem urządzeń

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

Warunki pracy:
. praca samodzielna wymagająca szczególnej koncentracji,
o stres związany z realizacjąbadań ankietowych,
. praca w terenie.

Wymagania rłiązane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

. wykształcenie: co najmniej średnie,

. pozostałe wymagania niezbędne:

doświadczenie zawodowe: min.2lata udokumentowanego ogólnego stażu pracy ( np, świadectwami
pracy) przy zatrudnieniu na stanowisku ankietera lub jego brak w sytuacji zatrudnienia na stanowisku

operatora urządzeń elektronicznych,

dobra umiejętność obsługi komputera (MS Office),
umiejętność nawiązywania kontaktów, prowadzenia rozmów i uzyskiwania informacji,
dyspozycyjność i mobilnośó,

* rzetelnośó i terminowość,
dobra organ izacja w łasnej pracy,
odporność na stres,
takt i zachowanie poufności.

dodatkowe :

prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenĘ:
. CV i list motywacyjny,
o kopie dokumentów potwierdzających wyksńałcenie,
o kopie dokumentów potwierdzających stażpracy,
r oświadczenie kandydata o wyrazeniu zgody na przetwalzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
r oświadczenie kandydata o niekaraniu wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz

korzystaniu z pełni praw publicznych.

Termin składania dokumentów:
23.02.2016 r,

Dokumenty naleĘ składać lub przesyłać na adres:

Urząd Statystyczny w Lublinie
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. St. Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin z dopiskibm oferta nr 01/ANAilBAl20l6
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Inne informacje:
o zg względu na miejsce wykonywania pracy do składania aplikacji zachęcamy osoby posiadające miejsce

zamieszania w Zamościu i okolicach,
. oferujemy:

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na niepełny etat-Tł etatu,

- elaĘcmy, zadaniowy czas pracy,

- wynagrodzenie - około 1390,00 ń na3ń etafil
. dodatkowe informacje moź:na uzyskać u kierownika wydziału Badń Ankietowych urzędu

StaĘsĘcznego w Lublinie pod numerem telefonu: 81 533 20 51 wew. 126.
. cv i list motywacyjny oraz oświadczęnia o treści wskazanej w ogłoszeniu muszą być podpisane, własnoręcznie i opatrzone bieżącą datą. Pod adresem intemetowym www,lublin.stat.gov.pl w zakładce

lnformacje o|Jrzędzie - Infolmacje ogólne - Praca umieszczono pomocniczy formularz oświadczenia.


