Wola Krzysztoporska, dnia 02.04.2015 r.
ROK.2110.3.2015

WOJT GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA OGLASZA NABOR NA WOLNE
STANOWISKO URZ^DNICZE
podinspektor w Referacie Budownictwa
\ Wymagania niezb^dne:
1) ukonczone studia wyzsze na co najmniej jednym z kierunkow: budownictwo,
prawo, administracja;
2) co najmniej 3-letnia praktyka w jednostkach samorzadowych;
3) spelnienie wymagari okreslonych w art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorza^dowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202 t.j.).
2. Wymagania dodatkowe:
1) rzetelnosc i konsekwencja przy wykonywaniu powierzonych zadari;
2) odpowiedzialnosc, samodzielnosc;
3) umiej?tnosc organizacji pracy na zajmowanym stanowisku;
4)

znajomosc

przepisow

Kodeksu

post^powania

administracyjnego,

Prawa

budowlanego, ustawy o drogach publicznych, znajomosc przepisow ustawy o
samorzqdzie gminnym;
5) umiej^tnosc odczytywania kosztorysow;
6) dyspozycyjnosc;
7) dobra znajomosc obsmgi komputera.
3. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku:
1) prowadzcnic dokumentacji inwestycji gminnych;
2) udzial w czynnosciach odbiorowych inwestycji gminnych;
3) prowadzenie spraw zwia^zanych z adaptacja^ remontem oraz bieza^cym utrzymaniem
budynkow gminnych;
4) prowadzenie spraw zwia^zanych z zaj?ciem pasa drogowego;
5) prowadzenie spraw gospodarki komunalnej tj.:

a) prowadzenie spraw z zakresu energetyki i telekomunikacji,
b) cmentarzy w tym cmentarzy wojennych;
d) oswietlenia ulicznego;
6) sporza^dzanie sprawozdaii i analiz wynikajaeych z zakresu dziatania stanowiska.
4. Warunki pracy na stanowisku:
1) stanowisko pracy zwia^zane z wykonywaniem pracy przy komputerze;
2) praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oswietleniu;
3) praca narazona na stres.
5. Informacja o wysokosci wskaznika zatrudnienia osob niepclnosprawnych:
W miesia^cu poprzedzajaj£ym dat$ upublicznienia ogloszenia wskaznik zatrudnienia
osob niepemosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisow o rehabilitacji
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych, wynosi ponizej
6%.
6.Wymagane dokumenty:
1) zyciorys zawodowy ( CV);
2) list motywacyjny;
3) dokument poswiadczaja^cy wyksztalcenie (kserokopia);
( dyplom lub zaswiadczenie o stanie odbytych studiow)
4) dokumenty potwierdzaja^ce staz (kserokopie swiadectw pracy, zaswiadczenie od
pracodawcy o zatrudnieniu);
5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaja^cej sie_ o zatrudnienie;
6) oswiadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oswiadczenie
o posiadaniu obywatelstwa panstwa Unii Europejskiej lub innego panstwa, ktorego
obywatelom
przysluguje prawo do podj^cia zatrudnienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
7) oswiadczenie o zdolnosci do czynnosci prawnych oraz o korzystaniu z pelni praw
publicznych;
8) oswiadczenie, ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem sa^du za
przest^pstwa umyslne scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przest^pstwo
skarbowe ( art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorza_dowych);
9} oswiadczenie o braku przeciwwskazaii zdrowotnych do zatrudnienia;
10) inne, dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach
i stazu pracy
(kserokopia),
11) kandydat, ktory zamierza skorzystac z uprawnienia, o ktorym mowa w art. 13a
ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzajdowych ( Dz. U. z
2014 r. poz. 1202) obowiqzany jest do ztozenia wraz z dokumentami kopii dokumentu
potwierdzaja^cego niepefnosprawnosc.

Wszystkie kserokopie dokumentow imis/;j bye poswiadczone ,,za zgodnosc
z oryginalem" podpisem kandydata.
Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy skladac w zaklejonej kopercie osobiscie
w siedzibie Urzejiu pokoj 11
lub poczta^ na adres: Urzajd Gminy Wola
Krzysztoporska, ul. Kosciuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska z dopiskiem: "Dotyczy
naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Budownictwa ROK.2110.3.2015"
w terminie do dnia 20 kwietnia 2015 r. Aplikacje, ktore wplynq. do Urz^du po wyzej
okreslonym terminie nie b^da^ rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru b^dzie
umieszczona bez zb^dnej zwloki na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej, oraz na tablicy ogloszeh Urz§du Gminy Wola Krzysztoporska przy
ul Kosciuszki 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny
bye podpisane i opatrzone klauzulq.: „ Wyrazam zgod% na przetwarzanie moich danych
osobowych, zawarlych w ofercie pracy dla potrzeb niezb^dnych do realizacji
procesu rekrutacji, zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 r. t.j.), oraz ustawq z dnia 21 listopada
2008r. o pracownikach
samorzqdowych (Dz. V. z 2014 r. poz. 1202).

