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ocłłszł Nłrón
na łvolne stanowi§ko urzędnicze: podinspektor

ds. eksploatacji i utzymania irrfrastrułtury komunalnej
w Urzędzie Mieiskirn w Dobrodzieniu.

Wymiar czasu prac_v: pełny etat.

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miejski w Dobrodzieniu.

1. Wymaganianiezbędne:
1) obFvatelsfiĄ() Polskie Z Zastrżeżeniem art, 11 ust, 2 i 3 ustawy Z dnia 21

listopada 200EI. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2a1,6l., poz. 902 z
późn. zrr..);

2) pełna zdoiność do czynności prarvnyc-h olaz korzystańe z pełni prarł,
publicznych;

3) blak skazania prawomocnym rvyrokiem sąclu za umyślne PrzestęPst\,Vo
ścigane z oskarźenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nicposZlako\Ą.ana oPinia;
5) $,ykształceniclĄ.yższe;
6) umiejętność obsługi komputera m,jn- w zaklesie Edytora Teksfu, Arkusza

Kalkulacyjnego, lnternetu, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowvch,
7) znajomość przepisów plawa w zaklesie:

a) usŁawy o samorządzie 8minnjrm,
b) ustawy kodeks postęPowania administracyjnego,
c) usta$-a o drogach publicznycĘ
d) ustalvy o ochronie przyrody,
e) prawo miejscowe w w/w zakrcsie,

2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe i staż pracy W administlaai na podobnym

stanowiśku:
2) wysoka kuIfura osobista, uprzejmość, życzliwość, odpolviedzialność, baldzo

dobra or8anizaqa pTacy;

3) umiejętność obslugi klienta, negoqaqi, łatrł-ość i swoboda w nalriązywaniu
kontaktó\Ą,- z innymi;

4) odporność na stres, umiejętrrość pracy r,v zespoJe i pod plesją czasu;

5) umiejętność śledzenia zmian w przepisacĘ podejmo\Ą,arria decyzji i
samodzielncgo rozwiązywania problemów,

3. Zakres wykon).wanych zadań na stanowisku:
1) nadzór nad utrzymaniem czystości i Poiżądku na terenie 8miny;
2\ zarządzanie iutrzymania sieci dróg gminnych i wewnętrznych olaz mostów;



3) żarZądżanie siecią oś!\"ietlenia drogowego;
4) prowadzenie spraw zlviązanych 7 zajęciem pasa drogowe8o oraż słuźebności

przesyłu;
5) prowadzenie ewidenqi dró8 gminnych i e$,idenqi obiektów mosŁowych;
ti) prowadzenie splaw 8miny dotyczących opieki nad zabytkami;
7) nadzór i utrzymanie obiektów komunalnych będących w adninistracji

urzędu;
8) organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmenŁarzami !\ ojer]nymi i

cmentalzami niecZ},nnymi pozbawion},mi opieki.
Szczegółowe uadania \Ą,ykonywane na 1\,-1V. stanowisku zostaną oklcślonc ł,
zakresie obowiązków.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony z możliw-ością

zatrudnienia na czas ńcokleśloni, (w przypadku zatrudnienia osób
podejmujących Po raz Pielwszy Pracę na stanowisku urzędnicżym, umowę
o placę zawiela się na czas określony, nie dłuźszy niż 6 miesięq/);

2) miejsce pracy: w budl,nku Lrzędu Viejskiego lv Dobrodzicniu Pl. Wolności 1,

pomieszczcnie, rv którym l,ykonywana będzie praca zlokalizolvane jest

nalpiętrze w budynku nie posiadającym windy i sanita atów
dostosowanych do osób niepełnosprawnych;

3) wvnagrodzenie zgodnie z ror.porządzeŃem Rady Ministrów z dnia 1lJ malca
2009r, w sprawie wynagradzania pracownikół, samorżądolvych (Dz. L.
7 2al4r. poz. 1786') olaz Regulaminu wynagladzania pracowników Urzędu
Miejskie8o W DobrodZieniu;

4) praca przy komputelze Pluez co najmniej połowę wymiaru czasu Placy;
5) praca wymagająca sprawności ruchoł,ej ze względu na konieczność

Przemieszczania się rł- obrębie budynku (także po p<lszczcgóhych
kondygnacjach),

6) część zadań związanych z danvm stanorł,iskiem \ł,ymaSa Poluszania się po
tercnic gminy;

7\ bezpo-redni l Unld\t / Pet{-rlami,

5. Informacja o wskaźniku osób niepełnosplawnych:
Wskaźnik Zatludnienia osób nicpełnosPrawnych w UIZędzie Miejskim
rv Dobrodzieniu \,v miesiąo poprżedzającym datę upublicznienia ogłoszenia,
łv rozurnieniu plzepisów o rehabilitacji zalvo<1orvej i społecznej olaz Zatludnienia
osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) 1ist motywacyjny;
2) CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
3) kserokopia dokumcntów (poświadczone pr7ez kandydata za zgodność

z oryginałem) potwierdzających wyksziałcenie (dyplom), staż pracy



(świadectwa pracy, zaśrł,iadczenia), oraz irrne dokumenty o posiadanych
kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (np, o ukończonych kursach,
szkoleniach itp.);

4) kwestionadusz osobolvy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk
dostępn), na stronie r,l,rlr.v,bip.dobrodzien.ol);

,, ośrviaclczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych olaz kolzystania
z pełni pralł, publicznych" (druk dostępny na stronie rtrvrv,bip,dobroclzien.pl);

,, oświadczenie, że kandydat nie był skazany plalĄiomocnvm wyrokiem sądu
za umyślnc prżestępstu,,o ścigane z oskarźenia publjc7nego lub uml,ślne

PIzcstePsh!,o skarbo1\,e (druL dostęPny na stronie \\,\\,\r,bip..lobrodlicn.pl);
oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowarrcgo
stanorviska,

Dokufient! ąplikacl|jne: list nlotyuącvj11,| i CV pou.inny być lpdŁfż,ofie ulłąsnoryczn:|fi

podpisem oruz zauierać kLauzLtlę: ,,Ni iejsz,!/m udżielim zgod!/ Urzęda,ui Miejskienu
u: Dobradzieniu ną pfzetuąrzanie moich dą l/ch asobotutlch ząu)nltych u o;fercie pracy

dla potrzeb niezbędnych d0 rcą]izącii pfoceslL f.krutacji .godnie ż ustą,Llą z dnią 29 siefpnią

1997 f. a achfonie danllch osobowtJch (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), lfąz Lłstnuą z dfiią 21

Iistopadą 2a08 rck1l a pricounikach sąmoftądowyclt (Dz. U. z 2016r- poz- 902 z późn. żm.).

lvymagane dokumenty aplikacl,jne należy składać do dnia 1 lutego 20181. do godz.
15 00 (rł, jeden z wymienionych poniżej sposcrb(xv):

1) osobiścic w siedzibie Urzędu Miejskicgo rv L)obrodzienju (lv seklctariacie,
pokój nr 106),

2) Przesłać pocztą (decyduje data stcmPla Pocztowego) na adres:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
plac wolności 1

46-380 Dobrodzień

Zarówno otetĘ zŁożone bezpośrednio w Urzędzie, jak i przesłane pocztą
powinny być umieszczone w kopercie z dopiskiem:
Dotyczy naboru: ,,na wolne stanowisko urzędnicze: podin§pektor ds. obsługi
kancelaryinei w Urzędzie Mieiskim w Doblodzieniu".

zgłoszeŃa kandydatów złożole po terminią w inny sposób niż określony
w ogło§zeńu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziafu
w postęPowaniu rekrutacyjnym.
Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną poinformowane telefonicznie
o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnegą wyznaczając jednocześnie

teimin przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci §ą proszeni o podanie kontaktu telefończnego.

5)

6)



lnfolmaqa o l\,yniku naboiu będzie umieszczona na stronie intelnetowej
Biuletynu Informacji Publicznej §r rvu,.bip.dobrotlzicn,p1) oIaz na tablicy
infolmacyjnej W Lrżędzie Miejskim rł- Dobrodzicniu.

Dodatkolve informacje można uzyskać pod telefonem (34)3575100 w,38
w godz. 7]0 do 15:]0.

Dobrodzicó dnia 18.01.201Er.
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