CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Asystent ds. obsługi mediów - poszukiwany
Małgorzata Kaptur: 9.02.2012 r.
Wczoraj Burmistrz Gminy Mosina ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Asystent ds. Obsługi
Mediów. Najważniejsze żeby kandydat miał nienaganną prezencję, wysoką kulturę osobistą, dużą
odporność na stres oraz minimum dziesięcioletni staż pracy dziennikarskiej.

Nie ukrywam, że jestem tym faktem zdziwiona. Zdziwiona z wielu powodów:
1. Mamy aż trzech burmistrzów, w tym jednego, który w kontaktach z mediami ma ogromne
doświadczenie.
2. Mamy panią sekretarz.
3. Mamy panie zatrudnione w Gminnym Centrum Informacji, doskonale zorientowane w problemach dot.
gminy.
4. W ciągu miesiąca ukazuje się na temat gminy kilka artykułów w prasie, zazwyczaj w "Głosie
Wielkopolskim"

kliknij-tutaj

W sytuacji, gdzie wiele gmin redukuje zatrudnienie w urzędach, rp.pl/artykul my je zwiększamy. W
przypadku zatrudnienia drugiej osoby na stanowisku ds. Zarządzania Projektami i Funduszami
Pomocowymi Zewnętrznymi jest to zrozumiałe, w przypadku asystenta NIE.

Zakres obowiązków zatrudnionego na 1/2 etetu asystenta:
●
●

●

●
●

przygotowanie informacji dla prasy i innych mediów dotyczących Gminy i Urzędu Miejskiego;
udzielanie pisemnych i ustnych odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania przedstawicieli prasy i innych
mediów;
współpraca z kierownikami referatów i pracownikami merytorycznymi Urzędu Miejskiego oraz gminnych
jednostek organizacyjnych w zakresie uzyskiwania i przygotowania informacji z obszaru ich działalności;
uczestnictwo w istotnych wydarzeniach na terenie Gminy;
koordynacja kontaktów pracowników Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych z prasą i
innymi mediami.
więcej

bip.mosina.pl/

Na BIP-ie jest także informacja o zakończeniu naboru na stanowisko ds. Zarządzania Projektami i
Funduszami Pomocowymi Zewnętrznymi w tym Funduszami Europejskimi
W wyniku prowadzonego naboru zatrudniona została pani KATARZYNA BARAŃSKA
z BARANÓWKA
Kandydatka ukończyła wyższe studia licencjackie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i
kontynuuje naukę na studiach uzupełniających magisterskich na ww. Uczelni na kierunku
Gospodarka Przestrzenna o specjalności rozwój regionalny.
Nic nie wiadomo, czy kandydatka ta ma doświadczenie w zarzadzaniu projektami, a był

warunek w ogłoszeniu o naborze.

Ogłoszenie to zresztą zniknęło, żeby nie można porównać.
Pisałam o manipulowaniu informacjami nba BIP-ie nie raz, nie dwa.
Tu link do art. z grudnia 2011 urzad-eee-tam
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