
WOJT Gl\UllYSWILCZA
woj . podkarpackie

Swilcza, dnia 8.11.201 7 r.

l

Oehrony

WOJT GM INY SWILCZA
O GLASZA NA BO R NA WOLNE STANO W ISKO URZ~DNICZE

I'ODINSI'EKTOR
w Referacie Nieruchomosci , Planowania Przes trzennego i Oehrony Srodowiska

w Urzedzie Gm iny Swilcza,

I. Nazwa i a d res jednostki:

Urzad Gminy Swilcza,
36 - 072 Swilcza 168

2. Okreslcnie stanowiska:
Podinspektor w Referacie Nieruchornosci, Planowania Przestrzennego
Srodowiska.

3. Wym agania niezbedne:

I ) wyksztalcenie wyzsze,

2) minimum trzyletni sta:i: pracy, w tym jeden rok w administracji publicznej ,

3) obywatelstwo po lskie,

4) pelna zdolnosc do czynnosc i prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,

5) niekara lnosc pra womocnym wyrokiem sadu za umys lne przestepstwo scigane z

oskar:i:enia publicznego lub umyslne przestepstwo skarbowe,

6) niepo szlakowana opinia,

7) stan zdrowia pozwalajacy na zatrudnienie na okreslonym wy:i:ej stanowi sku.

8) prawo jazdy kat. B.

4. Preferowane kwalifikaeje dodntkowe:

I. predyspozycje osob owosciowe :

I) sarnodzielnosc, surniennosc, odpowiedzialnosc , rzetelnosc, dokladnosc i skrupulatnosc,

systernatycznosc, umiejetnosc syntezy i anali zy danych, umiejetnosc podejmowania decyzj i.

2) dobra organizacja pracy i umiejetnosc pracy w zespole,

3) umiejetnosc wykorzystania posiadanej wiedzy,

4) uprzejmosc i zyczliwo sc w kontaktach z petentarni,

4) umiejetnosc dzialania w sytuacjach stresowych i odpornosc na stres,

5) dyspozycyjnosc, zaangazowanie, kreatywnosc;

6) wyso ka kultura oso bista.

2, umi ej etnosci i predysp ozycje zawodowc:

I) umiejetnosc obslugi komputera w stop niu bardzo dobrym: pakiet MS Office,

2) znajo rnosc regulacj i prawnych:

- ustawy 0 odpadach,

- ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,

- ustawy prawo ochrony srodowiska,

- ustawy prawo wodn e,

- ustawy 0 ochronie grunt6w rolnych i lesnych,

- ustawy prawo geo logic zne i gornicze,

- ustawy 0 samorzadzie gminnym,



- ustawy 0 pracownikach sarnorzadowych,

- ustawy kodeks postepowania administracyjnego,

3) posiadan ie samochodu osobowego.

5. Do za kres u wykonywanych za da ri nu stunowis ku nul ezec bedzie:

I) prowadzenie spraw wyn ikajacych z ustawy Prawo wodne, a w szczegolnosci :

-podej rnowanie dzialan w zakres ic utrzymania prawidlowych stosunkow wodnych na terenie

gminy Swilcza, w tym prowadze nie postepowan w zakresie zm ian stanu wody na gruncie,

2) aktualizacja i real izacja zadan wy nikajacych z gminnego programu usuwania azbestu z

terenu Gminy Swilcza, w tym koordynowanie ewiden cji odpadow azbestowych,

przygotowywanie wnioskow 0 dotacje na usuwanie wyrobow zawierajacych azbest,

3) realizacja zadan dotyczacych gospodarki odpadami komunalnym i wynikajacych z

ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach oraz ustawy 0 odpadach, a w

szczegolnosci:

-prowadzen ie caloksztaltu spraw zwiazanych z funkcjonowaniem systemu gos podarowania

odpadami komunalnyrni, w tyrn prowadzenic postepowan w zakrcsie usun iecia odpadow z

miejsc nieprzeznac zonych na ich skladowanic lub magazynowanie,

-prowadzenie sprawozdawczosci w zakresie odpadow, wyposazenie terenu gminy w kosze

uliczne i pojcmniki sluzace utrzymaniu czystosci i porzadku,

-prowadzcnic dzialan informacyjnych w zakresie prawidlowego gospoda rowania odpadami

komu nalnymi, przygotowywanie rcgulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie

grnmy,

4) przygotowywanie opinii Wojta w sprawic poszukiwania lub rozpoznawa nia zloz kopalin i
zloz weglowodorow,

5) przygo towanie opinii w sprawic rekultywacj i i zagospodarowania gruntow,

6. Inforrnacja 0 warunkach pracy nu danym sta nowis ku :

a) praca w pelnym wym iarze czasu pracy,
b) zatrudnienie w ramach umowy 0 prace,
c) praca adm inistracyjno - biurowa, na miejscu w siedzib ie Urzedu Gminy Swilcza. 36-072

Swilcza 168. mozliwosc wyjazdu w teren.

7. Wyrnagane dokumenty:
1) wlasnoreczn ie podpisany zyciorys (CV).
2) wlasnorecznie podpi sany list rnotywacyjny,
3) kserokopie dokumentow poswiadczajacych wyksztalcenie i kwalifikacje zawodowe,
4) kserokopie dokumentow poswiadczajacych staz pracy (kopie swiadectw pracy lub innych

dokumentow potwierdzajacych wymagany staz pracy lip. zaswiadczenia 0 zatrudnieniu),
5) kserokopia dowodu osob istego (oryginal do wgladu ),
6) wlasnorecznie podpisane osw iadczenie kandydata, ze nie byl skazany prawomocnym

wyrokiem sadu za umyslne przestepstwo scigane Z oskarzenia publiczncgo lub umyslne
przestepstwo skarbowe,

7) wlasnorec znie pod pisane oswiadczenie, ze kandydat rna pelnq zdolnosc do czynnosci
prawnyc h i korzysta z pelni praw publicznych,

8) wlasnorec znie podpi san y kwcstionariusz osobowy, wed lug wzoru dla osob ubiegajacych sie
o zatrudnienie,

9) wlasnorecznie podpisanc oswiadczenie 0 nieposzlakowanej opinii ,



10) inne dodatkowe dokumenty potwierdzajqce kwalifikacje w za kres ie objetym
wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, ce rtyfikaty, zaswiadczenia),

11) oswiadczenie, :i:e stan zdrowia kand ydata pozwa la na zatrudnienie na w/w stanowisku,
12) w przypadku gdy kand ydatem/tka jest osoba niepelnosprawna - kopia dokumentu

potwierdzajacego niepelnosprawnosc .
13) oswiadczenie kand ydata 0 posiadaniu prawa jazdy kat. B i gotowosc wykorzystania

samochodu prywatnego do cel6w slu:i:bowych.

W miesiacu pazdzierniku 20 17 r. w Urzedz ie Gminy Swilcza wskaznik zat rudnienia os6b
niepeln osprawnych nie os iagnal 6 %.

CV, list motywacyjny powinny bye opatrzo ne klauzula: .Wyrazam zgode na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ofcrcie pracy dla potrzeb niezbednych do rcalizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. 0 ochronic danych osobowych
(Oz. U. z 20 16 r., poz. 922) oraz ustawa z dnia 2 1 listopada 2008r. 0 pracownikach
samo rzadowych ( Oz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)" i podpisane prze z kandydata.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie rnusza bye sporzadzone w jezyku polskim w
formic umozliwiajacej ich odczytan ie.

Wylllaganc dokumenty aplikacyjne nu lezy skladae osobisci e w sekreturiacie Urzed u
(pokoj nr 22) lub przeslnc pocztq w tcrminie do dnin 21 listopadn 2017 r. do godziny
15.00.

Na adres :

Urz ad Gminy Swilcza,
36 - 072 Swilcza 168,

W zaklejonej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym nadawcy oraz
z dopi skiem:
"Nabo r na stano wisko Podiusp ektura w Referacie Nier uchomusci, Planowania
Przestrzennego i Ochrony Srodowiska w Urzedzie Gminy Swilcza".

z up. A


