
NlP796 2327 825 REGoN 670980488
zAKtAD Go§PoDARKl

K0MUNALNE, l MlE§zKANloWE
ul. Pia§ecklego 15

26-64Q sKARYszEW
te|.48 610 30 22 tel"4ax48 610 31 78

SKK.111.1.2021 AW
Skaryszew, dnia 23.02.ża21 r

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zal<Iadu Gospodanki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

specialista ds. Rozliczeń i windykacii

Główne obowiązki pracownika na tym stanowisku:
- realizacja zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków
- wystawianie faktur, faktur korygujących oraznot za dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków
- prowadzenie analityki zvżycia wody w oparciu o produkcję i sptzeduż
- przyjmowanie wniosków o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza
wodociągowego i kanalizacyjnego, wniosków o zawałcie umowy, wniosków
o zamontowanie podlicznika do podlewania oruz analizowanie kompletności załączników

do w/w wniosków
- zawiqanie umów z odbiorcami o zaopattzeniew wodę i odprowadzanie ścieków
- ptowadzenie ewidencji kontrahentów i uzupełnianie bazy danych dla wszystkich
odbiorców
- przyjmowanie zgłoszeń od odbiorców dotyczących awarii urządzei wodociągowo-
kanaltzacyjnych
- prowadzenie ewidencji zawartych umów oruz reaIizacji należnych opłat, egzekwowanie
i ch termino w Ą r ealizacjt
- wnioskowanie o odcięcie dostaw wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego
w przypadkach określonych w ustawie
- prowadzenie korespondencji z odbiorcami
- nadzór nad wymianą wodomierzy oraz prowadzenie rejestru protokołów wymiany
- prowadzenie ewidencji protokołów odbioruprzyłączy oraz analiza wynikających z nich
danych dotyczących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- prowadzenie ewidencji protokołów z końcowego odbioru budowy gminnych sieci
wo do c i ągolvych i kanalizacyj nych
- sporządzanie sprawozdań w zakresie sieci wodociągowej ikanalizacyjnej
- składanie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oświadczeń o ilości
i jakości pobranych wód podziemnych oraz ściekach wprowadzanych do wód lub do
ziemi
- prowadzenie strony intemetowej
- wykonyrvanie innych zadń zleconych ptzez Dyrektora.

Wymagania i kwalilikacje niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obyłvatelstwo polskie
- wyksźałc eńe v,llższe, kierunek administracj a
-  -Ietni stuż ptacy na podobnym stanowisku
- znaj omo ść funkcj onowania br anży wodo ciągowo - kanali zacyjnej
- znajomośó obsługi programu SNOW
- nieposzlakowana opinia
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Wymagania dodatkowe:
- umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
- umiejętność sporządzania pism urzędowych
- praktyczna umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu biurowego MS Office
- samodzielność, zdolność oryanizacji pracy
- odpowied zialnośó, systematyc znośó, dokładność
- łatwość nawiązywania kontaktów z klientami
- prawo jazdy kat. B.

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

- ptaca administracyjno-biurowa w siedzibie 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
- stanowisko nie jest przystosowane do pracy na wózku inwalidzkim,brakwindy.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zattudnienia osób
niepełnosprawnych w ZGKiM w Skaryszewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej otaz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jestniższy niż 60ń.

Wymagane dokumenty i oświad czenial,
-CV
- list motywacyjny
- kwestionariusz osobowy kandydata
- kserokopie dokumentów potwier dzający ch wyksźałcenie
- kserokopię zaświadczęń o ukończonych kursach, szkoleniach
- kserokopie świadectw pracy
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne lub przestępstwa
skarbowe umyślne*
- oświadczenie kandydńa o v,ryrażeńu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celu rekrutacji (klauzula informacyjna RODO- do pobrania na stronie intemetowej
Zal<ładu)
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.



I{ażdy dokument składany w formie kserokopii musi być na kazdej stnonie potwierdzofty za
zgodność z oryglnałernptzez składa.jącego ofertę . Dokumerrty składane w oryginale muszą
być podpisafię pTzez podmiot wystawia.jący dokumerrt.

Miejsce i termin składarria dokumerrtów:

Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie z dopiskiem
,,Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. Rozliczeń i Windykacji'o
należy:
- złożyć osobiście w sekretariacie Zal<ładu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00

do 15.00
- przesŁać pocńąna adres:

ZaŁJad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Piaseckiego 15,

26-640 Skaryszew
( dla aplikacji przesłanychpocńapod uwagę będziebrana data wpływu do ZGKiM
w Skaryszewie ).

Termin składania ofert: 09.03 .2021r.

Aplikacje, które wpłyną do ZakŁadu po wyzej określonym terminie, w sposób inny niZ
okre śl ony w o gło szen tu, b ez kompletu wymaganych dokumentów ni e b ę dą r o zp atr}.vvane.

Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu procedury
naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób podlegają zwrotowi, mogą byó odbierane
osobiście przez zainteresowanych w terminie do miesiąca od zakończęnia naboru. Po tym
czasie dokumenty ni e o debran e zo staną komi syj ni e zniszczonę.

O dalszym przebiegu procedury naboru i terminach kandydaci będą powiadamiani
telefonicznie lub dro gą elektronicz ną, bądź o drębnym pi smem.

Informacja o wyniku naboru będzte umieszczona na stronie internetowej BIP ZGKiM
Skaryszew zgkim-skaryszew.pl onaznatablicy informacyjnej w budynku Zakładu.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w ZGKLM Skaryszew:

Zgodnie z art, 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dńa27 kwiętńa
2016 r.(Dz.Utz. UE L II9 z04.05.2016) informuję, iz:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZaWadu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibąw Skaryszewie, ul. Piaseckiego 15

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - kontakt.iod@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwatzane będą w celu rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwiętnia 2016 I. oraz
Kodeksu Pracy z dnia26 czerwca 1974 r.
4)PanilParta dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji
5) posiada PanilPan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
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Dodatkorł,e intblmacje mozna uzyskać pod ntłnlerem telefbnu: (48) 610 30 22

Dyrektor
ZGKiM Skaryszew

DYREKToR GOSPODARKt

KOMUNALNEJ
lEW

mgr inŻ, Pyrka


