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Skaryszew, dnia 28,09.2020r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Za|<ładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie
ogłasza otwarĘ i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko ds. Ksiegowo- Kadrowych

Główne obowiązki pracownika na tym stanowisku:
1) bieżące i rzetelne prowadzenie księgowości ZŃładu w zakresie wskazanym przez

Głównego Księgowego,
ż) prowadzenie spraw osobowych i akt pracowniczych pracowników Zakładl,
3) opracowywanie i prowadzenie dokumentacji rvłipanej z zatudnianiem

i nvalnianiem pracowników, w tym przeprowadzanie naborów na wolne stanowiska
utzędnicze,

4) zg}aszanie pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczenia społecznego,
zdrowotne g o ot az wszelkich zmian w łm zakresie,

5) prowadzenie spra\i/ rwiązanych z organizowaniem sttzy absolwenckich, prac
interwencyjnych, robót publicznych oraz praktyk,

6) prowadzenie spraw rwiązanych z otganizacją i nadzorem nad pracami społecznie
użrytecznymi,

7) organizowanie słuzby prrygotowawczej i okresowej oceny pracowników,
8) prowadzenie spra\i/ rwięanych z nagradzaniem, awansowaniem oraz karaniem

pracowników,
9) sporządzanię zaś:wiadczeń o zatrudnieniu dla pracowników ZatJadl,
10) opracowywanie i aktualizacja zakresów crynności naposzczęgólnych stanowiskach pracy

w porozumieniu z dyrektorem i kięrownikiemZakładu,
11) prowadzenie ewidencji osobowych pracowników, m.in.: ewidencji czasu pracy, ewidencji

urlopów, delegacji,
12) opracowywanie analiz, informacji oraz sprawozdau,czości o sytuacji kadrowej Zakładu,
13) przygotowywanie upowa:źnień, odbieranie oświadczeń od pracowników nowo

zatrudnionych w zakresie ochrony danych osobowych,
14) opracowywanie i aktualizacja Regulaminu Pracy, Regulaminu Organizacyjnego,

Regulaminu Wynagradzania i innych aktów prawnych wynikających z dzińalności
stanowiska.

'Wymagania i lrwalifikacje niezbędne rwiązane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie
- wykształc enie v,ry ższe
- 3-1ętni stużpracy- w tym 1 rok na stanowisku księgowo- kadrowym
- nieposzlakowana opinia
- pełna zdolnośó do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych
- brak skazaniaprawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżęnia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- znajomośó przepisów z zakłęsl::
. ustawy o samorządzie gminnym
o ustawl o pracownikach samorządowych
o kodeksupracy
o kodeksu postępowania administracyjnęgo
. ustalvy o rachunkowości.



Wymagania dodatkowe:
- umiejętnośó interpretacji i stosowania przepisów prawa
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- samodzielnośó, zdolnośó organizacji pracy
- o dpowi ed zialno śó, systematyc zno ść, dokładno śó

Informacja o warunkach pracy:
1) warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie ZGKiM Skaryszew, ul. Piaseckiego 15
- wymiar czasu pracy: pełny etat
- rodzĄ umowy: umowa o pracę

2) miejsce i otoczenie orgarizacyjno- techniczne stanowiska pracy:
- pomieszczeńe przeznaczonę dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi
określone przepisami BHP
- praaaprzy monitorze ekranowym
- stanowisko nie jest przystosowane do ptacy na wózku inwalidzkim, brak windy.

W miesiącu poprzedzĄącym datę upubliczntenta ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w ZGKiM w Skaryszewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 60ń.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
-CV
- list motywacyjny
- kwestionariusz osobowy kandydata
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kserokopie zaświadczeń o ukoń czony ch kursach, szkoleniach
- kserokopie świadectw pracy
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oruz
korzystaniu z pełni praw publi czny ch
- oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne lub przestępstwa
skarbowe umyślne*
- oświadczenie kandydata o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do

celu rękrutacji (klauzula informacyjna RODO- do pobrania na stronie internetowej
ZakJadu)
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Kłżdy dokument składany w formie kserokopii musi byó nakużdej stronie potwierdzony za
zgodnośó z oryginałem ptzez składającego ofertę . Dokumenty składane w oryginale muszą
być podpisane przęz podmiot wystawiający dokument.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie z dopiskiem

orNabór na wolne stanowisko urzędnicze Stanowisko ds. Księgowo- Kadrowychoo
należy
- ńożyó osobiście w sekretariacie ZatJadu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00

do 15.00



- przęsłać pocztąna adres:
Zal<ład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Piaseckiego 15,
26-640 Skaryszew
( dla aplikacji przesłanych poczta pod uwagę będzie brana data wpływu do ZGKiM
Skaryszew).
Termin składania ofert: 13.10 .2020r.
Aplikacje, które wpłyną do ZakJadu po wyżej określonym terminie, w sposób inrty niż
określony w ogłoszeniu,bez kompletu wymaganych dokumentów nie będątozpaĘwane.

Informacje dodatkowe:
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu procedury
naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób podlegają zwrotowi, mogą być odbierane
osobiście przęz zainteresowanych w terminie do miesiąca od zakończeńa naboru. Po tym
czasie dokumenty nie o debran e zo staną komi syj ni e zniszczone.
O dalszym przebiegu procedury naboru i terminach kandydaci będą powiadamiani
telefonicznie lub dro gą elektronicz ną, bądż odrębnym pismem.
Informacja o wyriku naboru będzie vtrieszczona na stronie internetowej BIP ZGKiM
Skaryszew zgkim-skaryszew.pl , oraz na tablicy informacyjnej w budynku Zak<ładu.

Klauzula informaryjna dla kandydatów do pracy w ZGKiM Skaryszew:
Zgodńe z art. 13 ogólnego rozporządzęnia o ochronie danych osobowych z dnia27 kvłiętnia
2016t.(Dz.Urz. UE L lI9 z04.05.2016) informuję, iz:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dlrektor ZaWadu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej zsiedzibąw Skaryszewie, ul. Piaseckiego 15

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - kontakt.iod@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
a ogólnego rozpotządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kvłiętnia 2016 r. otaz
Kodeksu Pracy z dnia26 czerwca 1974 t.
4) Pani/Pan a dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacj i
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ptzetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym
zakresie j est dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania. Zatftomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach
określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt
tylko z wybranymi kandydatami

Dodatkowe informacje możnauzyskaó pod numerem telefonu: (a8) 610 30 22.

Dyrektor
ZGKLNI Skaryszew
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