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wólr GMlNy zApOLlcE

pow. zduńskowolski
woj. łódzkie

Zapo|tce, dn,4 stycznia 2018 r.

NABOR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

wóit Gminy zarlolice

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektor ds. inłvesĘcji i infrastruktury komunalnej

1. Nazwai adres jednostki: Urząd Gminy Zapollce, ul. Plac Strazacki 5,98-161 Zapolice,

2. Określenie stanowiska: podinspektor ds. inwestycji i infiastruktury komunalnej 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 z pełni praw publicznych.

c) brak skazania prawolnocnym wyrokiem sądu za umyślne plzestępstwo ścigane z oskarzenia publiczne-

go lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) rłykształcenie wyższe I stopnia lub prze,nłyższające wyłącznie z nizej wymięnionego zakresu:

o techniczne (budowlane lub pokreurre),

. administracyjne,

o prawnicze,

f) znajomość przepisów prawnych z zakresu:

- postępowania administracl,j ne go.

- prawa budowlanego.

- dróg publicznych,

- zamówień publicznych.

g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnierrie na danym stanowisku,

h) minimum roczny staz pracy w administracji publicznej;

2) wl,magania dodatkowe:

a) mile widziane doświadczenie w zakresie realizacjt zadań związanych z prowadzeniem inwestycji

i obsługą infrastruktury komunalnej gminy (drogi, komunalne zasoby mieszkaniowe i obiekty

uż5Ąeczno ści pub l i cznej ),

b) biegła znajomość obsługi komputera,

c) umiejętność pracy w zespole,

d) kreatywność w działaniu 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 zadań inwestycyjnych

oraz remontowych prowadzonychprzez gminę (przy wspołudzialę inspektora nadzoru),

2) udztał w sporządzaniu, składaniu, monitorowaniu i rozliczaniu wniosków o pozyskanie środków

z funduszy Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych, a także analtza programów i funduszy,

z których jest mozliwość pozyskania środkow narealizację przedsięwzięć gminnych.

3) nadzór merytoryczny nad zaliczaniem dróg do kategorii dróg gminnych,

4) przygotowywanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z drog oraz decyĄi ,,lokalizacyjnej"

vrryrażającej zgodę na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - w tym celu ścisła współpraca ze

stanowiskiem ds. ochrony środowiska,

5) prowadzenie gminnej ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych (ksiązki dróg i obiektów,

dzienniki objazdów),

6) prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o transporcie drogowyffi, w tym wspołpraca

z MPK Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli w zakresie realizacji publicznego transpoftu, a takze wydawanie

zęzwoleń na wykonywanie regularnych specjalnychprzewozów osób rv krajowym transporcie drogo-

WYffi,

7) dbanie o prawidłowy stan techniczny i wyposazenie budynku urzędu, komunalnych zasobów mieszka-

niowych i obiektów uzyteczności publicznej - planowanie ich remontóu- oraz prowadzenie ksiąg

obiektu budowlanego,

8) nadzorowanie i rozliczanie rachunkow za media (woda, prąd, opał, ścieki. odpady) w budynkach

komunalnych, budynku urzędu i w świetlicach wiejskich nieprzekazan,lcll ll, zarząd jednostkom

organizacyjnym lub pomocniczym gminy.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny wraz zżyciorysem (CV),

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz"U. z2009 r. Nr 1 15, poz. 977),

4) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia,

5) kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające staz pracy,

6) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa

polskiego,

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

z pełnt praw publi czny ch,

8) oświadczenie kandydata o braku skazanla plawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie o braku przeciwwskazah zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku pracy.
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6. Do dokumentacji nalezy dołączyc klauzulę o treści: ,.Wyrazam zgodę na przetwatzantę moich danych

/ osobowl,ch zalvartych wofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnta29,08.1997 r.

o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 t. poz. 922)." 
"

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

1) termin składania dokumentów: do 15 sĘcznia 2018 r., do godz" 1500,

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

3) dokumenty nalezy zŁożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. w zamkniętej koper-

cie, z dopiskiem: ,.Nabór na stanowisko ds. inwestycji i infrastruktury komunalnej w Urzędzie Gminy

Zapo7ice".

8. O dotrzymaniu ww, terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Zapolice. Oferly złożone po

terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone za pośrednictwem operatora pocztowego.

9. Dodatkowe infbrmacje:

l) wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zapolice otaz na tablicy

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zapo|tce,

2) z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół,

3) wybrany kandydat zostanie zatrudnion.v na podstaw,ie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu

prac}i. nie później ntżw ciągu 30 dni od dnia zakończęnia naboru.

10. \\'skaznik zatrudrrienia osób niepełnosprawnych w miesiącu grudniu 2017 r., w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekracza60ń.

1 1. Warunki pracy:

l) miejsce wykonywania pracy: Urząd Grniny Zapolice, ul. Plac Strazacki 5, 98-16l Zapolicq'

2) obowiązuje 8-godzinna norma doborł,a i przeciętnie 4}-godzinna norma tygodniowa czasu pracy

w przeciętnie pięciodniowl,m tl,godniu czasu pracy, Godziny pracy:

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

- wtorek-piątek, od gocIz.730 do godz. 1530;

3) praca z komputerem ptzęz co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu placy, obsługa urządzeń

technicznych i narzędzi inlbrmat y czny ch.

4) praca biurowa w siedzibie urzędu gminy zwlązana z bezpośtednim kontaktem z interesantami,

ale wymagająca równteżwryjazdów słuzbowych oraz wyjazdow w teren (wizja w terenie, interwencje);

5) w urzędzie gminy funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

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

Proces rekrutacji obejnrować będzie rozmowę kwalifikacyjną, na ktorej sprawdzona zostanie wiedza

kandydata, m. in. z zakresu:

- postępowania adrrrinistracyj nego.

- prawa budowlanego,
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- dróg publicznych,

- zamówień publicznych.

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

Dz.U. z2016 r. poz.922) informuje się, ze:

1) administratorem danych osobowych kandydatów jest Wójt Gminy Zapolice, z siedzibą w Zapolicach,

ul. Plac Strazacki 5,98-161 Zapolicę,

2) dane osobowe kandydatów ptzetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko

ds. inwestycji i infiastruktury komunalnej w lJrzędzie Gminy Zapolicą;

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

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zkandyd,atami spełniającymi wymagania formalne skontaktujemy się telefonicznie.

Planowany termin prz€prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych - 18 stvcznia 2018 r.

w óJT
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