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NABOR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZB

wóit Gminv zapolice

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

ds. inwestycji i remontów

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Zapo|ice, ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice.

2. Określenie stanowiska: ds. inwestycji i remontów w referacie gospodarki komunalnej i inwestycji.

3, Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1) wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie zpełni praw publicznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publiczne-

go lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie:

- średnie techniczne (budowlane lub pokrewne),

- preferowane vlryższe I stopnia lub przewyższające wyłącznie z niżej wymienionego zakresu:

o techniczne (budowlane lub pokrewne),

r administracyjne,

o prawniczeo

f) znajomość przepisów prawnych z zakresu:

- postępowania administracyjnego,

- prawa budowlanego,

- dróg publicznych,

- zamówień publicznych,

g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienię na danym stanowisku;

2) wymagania dodatkowe:

a) mile widziany staz pracy na stanowisku związanym z planowaniem, przygotowywaniem, realtzacją

i rozltczantęm zadań inwestycyjnych w adnrinistracji publicznej,

b) mile widziane doświadczęnie w zakresie pozyskiwania środków pozabudzetowych i zamówień

publicznych.

c) biegła znajomość obsługi komputera,

c) umiejętność pracy w zespole,

d) kreatywność w działarriu i chęć do dalszego dokształcania,

e) prawo jazdy.
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4, Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem zad,ań inwestycl,jnych '\

olaz remontowych prowadzonych przez gminę, przy współudziale inspektora nadzoru,

2) wspołpracaprzy uruchamianiu inwestycji, w tym:

a) określanie rozmiaru danej inwestycji, wybor w drodze przetargu jednostki projektowej , załatwianie

pozwoleń na wykonanie robót,

b) koordynowanie spraw związanych z ocenąi zatwierdzaniem projektów technicznych,

c) regulowanie słuzebności przesyłu (przygotowywanie umów) urządzeń infrastruktury technicznej.

budowanyclr lub modernizowanychptzez gminę na terenach niebędących jej własnością,

3) realizacja robót, w tym:

a) wykonywanie funkcji inwestora w stosunku do inwestycji i remontów podejmowanych na podsta-

wie decyzji rady gminy i finansowanychzbudZetu gminy,

b) pełna koordynacj a dzińań związanych z przebiegiem robót;

4) czuwanie nad przekazaniem do uzl.tku inwestycji i rozliczenie kosztów wspólnie z inspektorem

nadzoru, w tym:

a) sprawdzanie kalkulacj i przedkładanych przez wykonawcę,

b) sporządzanie końcowych zestawień kosztów realizacji inwestycji i remontów,

c) dochodzenie od projektanta lub wykonawcy naleznych odszkodowań lub kar umownych,

d) sporządzanie projektów stosownych dokumentow w sprawie przekazywania inwestycji w uzytko-

wanie, zgodnie zprzepisami ustawy Prawo budowlane,

e) organizowanie iudział w przeglądach gwarancyjnych;

5) przygotowywanie zezwo|eń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z drog oraz decyzji ,,lokalizacyjnych"

wyrażających zgodę na umieszczenie urządzeńw pasie drogowym;

6) pomoc przy sporządzaniu, składaniu, monitorowaniu i rozliczaniu wniosków o pozyskanie środków

z funduszy Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych, a takżę analiza programów i funduszy,

z których jest mozliwość pozyskania środków narealizację przedsięwzięć gminnych;

7) utrzymywanie we właściwym stanie gminnych placów zabaw i dokonywanie ich okresowej kontroli.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyj ny wrazzżyciotysem (CV),

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

3) kwestionariuszosobowydlaosobyubiegającej sięozatrudnienie (Dz.U.z2009 r.Nr 115,poz.977),

4) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia,

5) kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzaj ące stażpracy,

6) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa

polskiego.

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawrrych oraz korzystaniu

zpełnt praw publicznych, 
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8) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

/ ścigane z oskarzenia publicznego lub rrmyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnyclr do wykonywania pracy na ww, stanowisku pfacy.

6. Do dokumentacji na\eży dołączyc klauzulę o tręści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanię moich danych

osobowych zawaftych wofercie pracy clla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia29"08.1997 r.

o oclrronie darrych osobowych (t. j. Dz. U. z2016 r. poz. 922).".

7, Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

1) termin składania dokumentów: do 9 października 2017 r.o do godz. 1500,

2) miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Zapolice, ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice -
sekretariat,

3) dokumenty nalezy złożyć osobiście lvb za pośrednictwem operatora pocztowego, w zamkniętej koper-

cie, z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko ds. inwestycji i remontów w IJrzędzie Gminy Zapolice".

8. O dotrzymaniu ww" terminrr decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Zapolice. Oferty złożone po

terminie nie bęclą rozpatrywane i zostaną zwrócone za pośrednictwem operatora pocztowego"

9" Dodatkowe informacje:

1) wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zapolice oTazna tablicy

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zapolice,

2) z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół,

3) wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o placę, w pełnym wymiarze czasu

pracy, nie pozniej niż w ciągu 30 dni od dnia zakończęnia naboru"

10. Wskaznik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu 2017 t., w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekracza 6Yo,

1 1. Warunki pracy:

1) miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Zapolice, ul. Plac Strazacki 5, 9B-161 Zapolice;

2) obowiązuje 8-godzinna norma dobowa i przeciętnie 40-godzinna norma tygodniowa czasu pracy

w przeciętnie pięciodniowyrn tygodniu czasu pracy. Godziny pracy:

- poniedziałek, od godz. 800 do godz. 1600,

- wtorek-piątek, od godz"73D do godz" 1530;

3) praca z komputercmptzęz co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, obsługa urządzeń

technicznyclr i narzędzi informat y czny ch

4) praca biurowa w siędzibie urzędu gminy związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami,

alewymagającarównieżwyjazdówsłuzbowychotazwyjazdówwtęren (wizjawlerenie,interwencje);

5) w urzędzie gminy funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

6) budynek nie jest w pełni dostosowany dla osób poruszających się na wózkaęh inwalidzkich.

Proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną, na której sprawdzona zostanie wiedza

kandydata, m. in. z zakresu:
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- postępowania administracyj ne go,

- prawa budowlanego,

- drog publicznych,

- zamówień publicznych.

Zgodnie z dyspozycją arl. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.

Dz.U. zż016 r. poz.92ż) informuje się, ze:

1) administratorem danych osobowych kandydatów jest Wójt Gminy Zapo|ice, z siedzibąw Zapo|tcach,

ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice;

2) dane osobowe kandydatow przetwarzane będą w celu przeprowadzenia koŃursu na stanowisko ds.

inwestycji i remontów wUrzędzie Gminy Zapolice;

3) kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne slrontaktujemy się telefonicznie.

Planowany termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych - 13 października2017 r.
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