
OGLOSZENIE 0 NABORZE 


NA WOLNE STANOWISKO URZF;DNICZE 


z dnia 06 wrzesnia 2019 roku 


W6jt Gminy Nowe Miasto oglasza otwarty i konkurencyjny nab6r na wolne stanowisko 

urzttdnicze w Gminnym Zaldadzie Komunalnym w Nowym Miescie 

I. 	 Stanowisko pracy: 


Kierownik Gtninnego Zaldadu Komunalnego w Nowym Miescie 


zatrudnienie w pelnym wymiarze czasu pracy 

II. 	 Niezbftdne wymagania od kandydatow: 

1) posiadanie obywatelstwa polskiego; 

2) posiadanie pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pelni praw 

publicznych; 

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za un1yslne przestttpstwo scigane 

z oskarzenia publicznego lub umyslne przestttpstwo skarbowe; 

4) nieposzlakowana opinia; 

5) stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na danyn1 stanowisku; 

6) co najmniej 5-1etni staz pracy; 

7) wyksztalcenie wyzsze 0 odpowiedniej specjalnosci umozliwiajqcej wykonywanie zadan 

na stanowisku oraz co najmniej 2-1etnie doswiadczenie w obsludze mechaniczno


biologicznej oczyszczalni sciek6w, 


lub 


wyksztalcenie wyzsze oraz co naJll1ll1eJ 5-1etnie doswiadczenie w obsludze 


mechaniczno- biologicznej oczyszczalni sciek6w. 


8) dobra znajomosc obslugi komputera w srodowisku Windows, pakietu MS Office. 


9) prawo jazdy kategorii B, 


10) znajomosc przepis6w prawnych regulujqcych ustr6j i kompetencje samorzqdu gminnego 


oraz niezbttdnych do prawidlowego wykonywania obowiqzk6w na ww. stanowisku: 

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, 

poz. 483 z p6zn. zm.), 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2019 ., poz. 



506 z poin. zm.), 

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 0 pracownikach samorz'ldowych (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1282), 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 

869 z poin. zm.) 

- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku 0 gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 

712), 

- ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wody 

i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz.U. z 20019 r., poz. 1437), 

- ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku 0 utrzymaniu czystosci i porz'ldku w gminach 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z poin. zm.). 

III. Dodatkowe wymagania od kandydatow: 

1) samodzielnosc i kreatywnosc, 


2) umiejytnosc dobrej organizacji i planowania pracy, 


3) umiejytnosc interpretowania i stosowania przepisow prawnych, 


4) odpomosc na stres, 


5) obowi'lzkowosc i dokladnosc, 


6) dyspozycyjnosc, 


7) umiejytnosc podejmowania san10dzielnych decyzji i zarz'ldzania zespolem, 


8) predyspozycje osobowosciowe: komunikatywnosc, sumiennosc, obowi'lzkowosc, 


kreatywnosc. 

IV. Zadania wykonywane na stanowisku 

1) Kierowanie Zakladem Komunalnym w Nowym Miescie realizacja Jego zadan 

statutowych. 

2) Gospodarowanie mieniem Zakladu. 

3) Reprezentowanie Zakladu na zewn'ltrz. 

4) Sporz'ldzanie planow dzialalnosci, planow finansowych oraz sprawozdan. 

5) Wydawanie regulaminow, instrukcji i zarz'ldzen wewnytrznych oraz nadzor nad ich 

stosowaniem. 

6) Prowadzenie spraw dotycz'lcych utrzymania i eksploatacji oczyszczalni sciekow, 

przepompowni, kolektorow sciekowych oraz sieci kanalizacyjnej. 


7) Kontrola procesow technologicznych oczyszczania sciekow. 


8) Nadzor nad zawieraniem umow na odprowadzanie sciekow. 




9) Nadzor nad utrzymaniem i pielt;gnacj,! terenow zielonych. 

10) Nadzor nad utrzymaniem i konserwacj,! gminnych obiektow i urz'!dzen uzytecznosci 

publicznej, drog i ulic. 

11) Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Kon1unalnych 

(PSZOK), 

12) Nadzor nad utrzymaniem i prowadzeniem remontow zasobow mieszkaniowych 

stanowi,!cych wlasnosc Gminy, 

13) Nadzor nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robot publicznych prac 

interwencyjnych na mocy umowy z Powiatowym Urzt;dem Pacy, 

14) Nadzor nad osobami wykonuj,!cymi nieodplatn,! kontrolowan,! pract; na cel spoleczny, 

v. Wymagane dokumenty 

1) list motywacyjny, 

2) zyciorys (CV) z dokladnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 

3) kserokopie dokumentow potwierdzaj,!ce wyksztalcenie, 

4) kserokopie swiadectw pracy lub zaswiadczenie z obecnego zakladu pracy 

potwierdzaj,!ce staz pracy, 

5) kserokopie dokumentow potwierdzaj,!ce kwalifikacje i umiejt;tnosci, 

6) oswiadczenie 0 posiadaniu pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz 0 korzystaniu 

w pelni z praw publicznych, 

7) oswiadczenie kandydata 0 braku skazania prawomocnym wyrokiem s,!du za umyslne 

przestt;pstwo scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przestt;pstwo skarbowe, 

8) zgoda 	 na przetwarzanie danych osobowych do celow rekrutacji (zgodnie 

z rozporz,!dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi,!zku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz,!dzenie 0 ochronie danych (RODO - Dz. Urz. UE. 

L. Nr. 119, str. 1)) zgodnie z wzoren1 stanowi,!cym zal,!cznik do ogloszenia 0 naborze, 

9) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj,!cej sit; 0 zatrudnienie, zgodnie z wzorem 

stanowi,!cym zal,!cznik do ogloszenia 0 naborze, 

10) potwierdzenie zapoznania sit; z klauzul,! informacyjn,! dla kandydatow ubiegaj,!cych sit; 

o zatrudnienie, zgodnie z wzorem stanowi,!cym zal,!cznik do ogloszenia 0 naborze, 

11)kserokopia 	 dokumentu potwierdzaj,!cego niepelnosprawnosc (tylko w przypadku 

kandydata, ktory zamierza skorzystac z uprawnienia, 0 ktorym mowa wart. 13a ust. 2 



ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 0 pracownikach samorzqdowych (Dz. U. z 2019 

roku, poz. 1282). 

VI. 	 Informacja 0 wskazniku zatrudnienia os6b niepelnosprawnych: 

W miesiqcu poprzedzajqcym daty ogloszenia 0 naborze wskainik zatrudnienia os6b 

niepelnosprawnych w Urzydzie Gminy Nowe Miasto, w rozumieniu przepis6w 

o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, wynosil 

ponizej 6 %. 

VII. 	 Miejsce i termin zlozenia dokumellt6w: 

1) termin skladania dokun1ent6w: do dllia 16 wrzesnia 2019 roku do godz. 16°° 

2) miejsce skladania dokument6w: 

Urz~d Gminy w Nowym Miescie ul. Apteczna 8, pok6j nr 3 - sekretariat, 

od poniedzialku do pi~tku w godz. 8°°_16°0 

Dokumenty nalezy skladae osobiscie lub za posrednictwem poczty wylqcznie w formie 

pisemnej w zanlkniytej kopercie z dopiskien1: 

"Nab6r na stanowisko - Kierownik Gminnego Zakladu Konlunalnego 

w Nowym Miescie". 

Oferty, kt6re wplynq po terminie okreslonym w niniejszym ogloszeniu nie bydq rozpatrywane. 

Ogloszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzydnicze w Zakladzie Komunalnym 

w Nowym Miescie opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzydu Gminy 

Nowe Miasto: www.bipnowemiasto.pl w zakladce NABOR NA WOLNE STANOWISKA oraz 

wywieszono na tablicy ogloszen Urzydu Gminy. 

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy, tel. (23) 661 49 25 

Informacja 0 wyniku naboru bydzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 

tablicy ogloszen Urzydu Gminy Nowe Miasto. 

Wymagane dokun1enty aplikacyjne powinny bye opatrzone wlasnorycznym podpisem. 

Nowe Miasto, 06 wrzesnia 2019 

Slawomir 

http:www.bipnowemiasto.pl

