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oGŁoSZENIE,

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie
ogłasza otwarĘ i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Działu Technicznego

Wymagania i lcwalifikacje niezbędne nłiązane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie
- wyksźałcenteWższe
- minimum S-letni stłżpracy na stanowisku kierowniczym
- nieposzlakowana opinia
- pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie zpełni praw publicznych
- niekaralnośó prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- znajomość przepisów zzahesu:

. usta\^/y o sarnorządzie gminnym

. kodeksu postępowania administracyjnego
o ustawaprawo zamówieńpublicznych
r ustawa o zbiorowym zaopatrzeńu wodę i zbiorowym odprowadzariu ścieków

'Wymagania dodatkowe:
- umiejętnośó interpretacji i stosowania przepisów pfawa
- umiejętnośó sporządzania pism urzędowych
- praktyczna umiejętność obsługi komputera, znąomośó pakietu biurowego MS Office
- samodzielność, zdolnośó otgańzacji pracy
- odpowied zialnośó, systematyc zność, dokładnośó
- łatwość nawiązywartia kontaktów z klientami

Główne obowiązki pracownika na tym stanowisku:
1. Bezpośredni nadzot nad podległymi pracownikami, w tym pracownikami

zatrudnion;łni w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
2. Przydzłelanie pracowników do prac zgodnie z potrzebarri i zadaniami

r ęalizow anymi przez Zakład.
3. Prowadzenie postępowń o udzielenie zarnówienia publicznego.
4. Prowadzenie Rejestru Zarrtowień Publicznych.
5. Prowadzęnie sprawozdawczości z zalłesu zamówięń publicznych.
6. Organzacja zakllpów materiałów i sprzętu w uzgodnieniu z Dyrektorem oraz

r o zliczańe ich zuży cia.
7. Nadzór nad osobami skierowanymiprzez sąd do prac społecznieużytecznych.
8. Spotządzanie umów w zakresie najmu lokali mieszkalnych i użytkolvych.
9. Prowadzenie rozliczeń z kontrńentami - lokale mieszkalne i łlżytkowe.
10. Wystawianie faktur VAT otaz sporządzarie rejestru VAT za najem lokali

mieszkalnych i uźytko!\Tch.
11. Sporządzanie sprawozdń w zakresie gospodarki wodno-kąnalizacyjnej i zasobów

mieszkaniovvych.



; 2. O;l;,acoli r,llzl;lje ri al,iill]<óri, 1,.:r]:;l]czllr c]l 1llzr 1i,tczłt rl,łlcitlciilurltr cgc,

i kana] izirc}, j ]le_qo.

13. AktLłaiizacia pozrrotreń rvocino-pla\\,n}ch. strelociuonv sanitarne.j oraz stosou,nl,clr
pozrvoleń i lttllórl zakładlr olaz ich p],zestl,zegatlie,

14. Zabezpjeczenie rłłaścjlłe.i eksploatac,ji sieci i urządzeń rł,odociągol1,o-
kanal izacljnl,clr. staci i uzdatrriania rł,ody i oczs,szczalni ściekórł,.

15. Wspołpruca prz,y oplacowaniu planorv ekonomiczno-techniczn_vch i inny,ch olaz ic]"l

terminowa realizacja.
16. Sprawowanie nadzortt technicznego i kontroli w zakresie eksploatacji

i konserwacji sprzęttr, maszyn specjalist;,cznych i środkórł, transportu, przeglądy
okresowę.

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

- ptaca administracyjno-biurowa w siędzibie ZGKiM w Skaryszew, ul. Piaseckiego 15
- wymiar czasupracy: pełny etat
-rodzaj umowy: umowa o pracę

2) miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy:
- pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi
określone przepisami BHP
- pracaprzy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
- stanowisko nie jest przystosowane do pracy na wózku inwalidzkim, brak windy.

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

'Wymagane dokurnenty i oświad czeniaz
-CV
- list motywacyjny
- kwestionariusz osobowy kandydata
- kserokopie dokumentów potwier dzą ący ch wyksźałcenie
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
- kserokopie świadectw pracy
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publi czny ch
- oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
- oświadczenie kandydata o niekaralności zaptzestępstwa umyślne lub przestępstwa
skarbowe umyślne*
- oświadczenie kandydata o vrryrńeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dńa 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2019,poz.I78l) -klauzula informacyjna RODO-
do pobrania na stronie intemetowej Zal<ładu
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy podpisać własnoręcznym czfielnym podpisem. Kserokopie
dokumentów dołączonych do aplikacji należy potwierdzic klauzul4 ,,zd zgodność
z oryginŃem" opatrzoną własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata

\



}'} i t,i s c e i te l,nl in s kł a d lr n i il tl olłłt nr e n tr tl u

Kollplet rtł,t]lagallt,ch dokunrenlorr aplikacl,jnl,ch rł, zainklliętej kopercie z dopiskielll
,r§abór na l1.oIne stanorlisktl urzędnicze : Kierorvnik Działu Technicznegoon
na]ez\,:
- złr>żl,c osobiścje rv sekletariacie Za]<ładu. od poniedziałktl do piątku 1ł, godzinach od 7.00

do tr 5.00
- przesłać pocztąna adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
rrl. Piaseckiego 15,

26-640 Skaryszew
( dla aplikacji przesłanych pocztą pod uwagę będzie brana data wpływu do ZGKiM
w Skaryszewie ).

Termin składania ofert: 30.07 .2021r.

Aplikacje, które wpłyną do Zal<ładu po wyżej określonym terminie, w sposób tnrry niż
określony w ogłoszenitl,bezkompletu wymaganych dokumentów nie będąrozpatrywane.

Informacie dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą poinformowani indywidualnie o terminie
rozmowy rekrutacyjnej. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób podlegają zwrotowi, mogą
byó odbierane osobiście przez zainteresowanych w terminie do miesiąca od zakonczenia
naboru. Po tym czasię dokumen§ nieodebrane zostartąkomisyjnie zńszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP ZGKiM
Skaryszew zgkim-skaryszew.pl oraznatablicy informacyjnej w budynku ZaJ<ładu.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w ZGKilM Skaryszew:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iz:
1) administratorem PańlPana danych osobowych jest Dyrektor ZaŁJadu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Skaryszewie, ul. Piaseckiego 15

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - kontakt.iod@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwatzarte będą w celu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie
ńoryŁ Pan/Pani aplikację na podstawię art. 6 ust. lb RODO lub/i na podstawie art. 6 ust. 1 pkt
a RODO
4) PańlPana danę osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji
5) posiada PanilPan prawo do żądartia od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczeńa ptzetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody
6) maPaniPanprawo 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 rówńęż w formie
profilowania. Zańomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach
określonych w regulaminie rękrutacji, konsekwencją takiego ptzetwarzańa będzie kontakt

Ęlko z v,rybranymi kandydatami

Dodatkowe informacj e możnauzyskać pod numerem telefonu: (a8) 610 
'r0r&?ł"_
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