WÓJT GML'N ŚWILCZA
woj. podkarpackie

Świlc za, dnia 22.12.2017 r.

WÓJT GMINY ŚW IL CZA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
PODINSPEKTOR
w Referacie Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Gminy Świlcza,
1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Ś wilcza,
36 - 072 Świlcza 168
2. Określenie sta nowiska:
Podinspekto r w Referacie

Nieruchomości,

Planowania Przestrzennego

i Ochrony

Środowiska .

3. Wymagania

niezbędne:

I) wykształceni e wyższe ,
2) minimum trzyletni staż pracy, w tym 6 m iesięcy w admin istracji publicznej ,
3) obywatelstwo polskie,
4) pełna zdo lność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełn i praw publicznych,
5) niekaralność prawomocnym wyrokiem sąd u za umyślne przestępstwo śc i gane
z o skarżenia publicznego lub umyśl ne przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia,
7) stan zdrowia pozwalaj ący na zatrudnienie na okreś lonym wyżej stanowisku.
8) prawo jazdy kat. B.
4. Preferowane kwalifikacje dodatkowe:
1. predyspozycje osobowościowe:
l) samodzie l ność, sumienność , odpowiedzi al ność, rzete l ność, dokładno ść i skrupul atność,
systematyczność, um i ej ętno ść syntezy i analizy danych, umiej ętność podejmowania decyzji,
2) dobra organizacja pracy i umiej ętność pracy w zespole,
3) um i ej ętność wykorzystania posiadanej wiedzy,
4) up rzejmość i życzl i wo ść w kontaktach z petentami,
4) um i ej ętno ść dzi ałania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
5) dyspozycyjno ść , zaangażowanie , kreatywność ;
6) wysoka kultura osobista.
2. umiej ętności i predyspozycje zawodowe:

I) umiej ętno ść obsługi komputera w stopniu bardzo dobrym : pakiet MS Office,
2) znajomość regulacji prawnyc h:
- ustawy prawo wodne,
- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- ustawy o odpadach,
- ustawy prawo ochrony środowi ska,
- ustawy o ochronie grunt ów rolnych i le śnych ,
- ustawy prawo geologiczne i górnicze,
- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o prac ownikach samorządowych,
- ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
3) posiadanie samoc hod u osobowego.

5. Do zakresu wykonywanych

zadań

na sta nowisk u

należeć będzie:

I ) prowadzenie spraw wyn ikaj ących z ustawy Prawo wodne, a w szczegó l nośc i:
-podejm owanie dzi alań w zakresie utrzymania prawidiowych stosunków wodnych na tereni e
gminy Świlcza, w tym prowadzenie postępowań w zakresie zmian stanu wod y na grunc ie,
2) aktualizacja i realizacj a zadań wynikających z gminnego programu usuwania azbestu z
terenu Gminy Świlcza, w tym koord ynowani e ewidencji odpadów azbestowych,
przygotowywani e wniosków o dotacj ę na usuwanie wyrobów zawierającyc h azbest,
3) realizacja zadań dotyc zących gospodarki odpadami komunalnymi wyn ikającyc h z
ustawy o utrzy maniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach, a w
szczegó lności:

-prowadzenie całokształtu spraw związanyc h z funkcjono waniem systemu gos podarowania
odpadami komunalnymi , w tym prowadzenie po stępowań w zakres ie usunięcia odpadów z
miejsc nieprzeznaczon ych na ich skł adowanie lub magazynowanie,
-prowadzenie sprawozdawczości w zakresie odpadów, wyposażenie terenu gminy w kosze
uliczne i pojemniki służące utrzymaniu czystości i porządku,
-prowadzenie dział ań informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpad ami
komunalnymi, przygot owywani e regulaminu utrzymania c zystości i porządku na terenie
gmmy,
4) przygotowywani e opinii Wójta w sprawie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin i
złóż węglowodorów,

5) przygotowanie opinii w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów.
6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca w pełnym wymi arze czasu pracy,
b) zatrudnienie w ramach umowy o pracę ,
c) praca administracyj no - biurowa, na miejscu w siedz ibie Urzędu Gminy Świlcza, 36-072
Świlcza 168, możł iwość wyjazdu w teren ,
7. Wymagane dokumenty:
1) własnoręczni e podpi sany życ io rys (CV),
2) własnoręczni e podp isany list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświ adczaj ąc ych wykształceni e i kwalifikacje zawodowe,
4) kseroko pie dokumentów poświadczaj ących staż pracy (kopie świadectw pracy lub innych
dokumentów potwi erdzaj ących wymagany staż pracy np. zaświadczenia o zatrudnieniu),
5) kserokopia dowodu osobi stego (oryginał do wglądu) ,
6) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydat a, że nie był skazany prawomocnym
wyrokie m sąd u za um y ślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publ icznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kand ydat ma pełną zdo lność do czynnośc i
prawnych i korzysta z pełni praw publ iczn ych,
8) własnoręcznie podpi sany kwestionariusz osobowy, według wzoru dla osób ubiegaj ących si ę
o zatrudnienie,
9) własnoręcznie podpisa ne oświadczen ie o nieposzlakowanej opinii,

10) inne dodatkowe dokumenty potwie rdzaj ące kwalifikacj e w zakresie objętym
wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadcze nia) ,
11) o świadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku,
12) w przypadku gdy kandydatern/tką jest osoba niepełnosprawna - kop ia dokumentu
potwi erdzaj ącego ni epełnosprawność ,

13)

oświadczeni e kandydata o posiadaniu prawa j azdy kat. B i
samochodu prywatnego do celów służbowych.

gotowość

wykorzystania

W mies iącu listopadzie 20 17 r. w Urzędzie Gminy Świlcza wskaźnik zatrudnienia osób
6 %.

niepełnosprawnych osiągnął

CV, list motywacyjny powinny być opatrzo ne k lauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowy ch zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 20 16 r., poz. 922) oraz ustawa z dnia 2 1 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowyc h ( Dz. U. z 20 16 r. poz. 902 ze zm.)" i podpisane przez kandydata.
Wszystkie dokume nty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w j ęzyku polskim w
formie um ożliwiaj ącej ich odczytanie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy s kła da ć osobiście w sekreta r iacie Urzęd u
(pokój nr 22) lub p rzesła ć p ocztą w terminie do dnia 10 stycznia 2018 r. do godziny
15.00.
Na adres :
Urząd Gminy Św ilcza,
36 - 072 Św ilcza 168,

W zaklejonej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym nadawcy oraz
z dopiskiem:
"Nabór na sta nowisko Podinspektora w Referacie Ni eru ch o mości, Planowania
Przest rz ennego i Ochrony Ś rod owiska w Urzędzie Gminy Świlcza".
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