      
Ogrodzieniec, 14.08.2018r.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
INSPEKTORA ds. KOMUNALNYCH I ADMINISTRACYJNYCH
 ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ w OGRODZIEŃCU
 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu ogłasza nabór na stanowisko 
inspektora ds. komunalnych i administracyjnych 
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu


Forma nawiązania stosunku pracy - umowa o pracę 
Wymiar czasu pracy - pełny etat
Czas wykonywania pracy  - od poniedziałku do piątku od 600 do 1400 
Miejsce pracy - siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu, 
                teren gminy Ogrodzieniec


I. Wymagania w stosunku do kandydatów.

1.	wymagania niezbędne.

Kandydatem na stanowisko powinna być osoba, która:

a)	ma obywatelstwo polskie;
b)	ma zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
c)	nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno skarbowe;
d)	posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków;
e)	posiada tytuł co najmniej licencjata.  
f)	posiada co najmniej 6 miesięczną praktykę w pracy zgodnej z ogłoszeniem,
g)	posiada co najmniej 6 miesięczną praktykę zawodową związaną z prowadzeniem spraw                 z zakresu: utrzymania zieleni, dróg gminnych, przy czym preferowane będą osoby, które mają doświadczenie w zakresie spraw związanych z obsługą biura,
h)	ma nieposzlakowaną opinię;
i)	posiada znajomość obsługi komputera;
j)	posiada prawo jazdy kategorii B
k)	posiada znajomość przepisów ustawy: prawo ochrony środowiska, o gospodarce komunalnej,  o drogach publicznych, o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o samorządzie gminnym, o zamówieniach publicznych, kpa, 


2.	wymagania dodatkowe (mile widziane):

a)	znajomość programu do administracji cmentarzy komunalnych;
b)	umiejętność pracy w zespole.


II. Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:

Organizowanie i kierowane pracą podległych pracowników w zakresie oczyszczania miasta 
i gminy, konserwacja zieleni, utrzymanie dróg gminnych,
	Nadzór nad utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej, planowanie potrzeb i nadzór nad pracami w zakresie utrzymania dróg gminnych, chodników, poboczy oraz w zakresie oczyszczania miasta i gminy,
	Współpraca z UMiG w zakresie utrzymania zieleni, dróg gminnych, oczyszczania gminy,
	Monitoring oświetlenia ulicznego i zgłaszanie awarii do zakładu energetycznego,
	Wydawanie i kontrola kart pracy pojazdów służbowych i sprzętu, rozliczanie zużycia paliwa

	Prowadzenie sekretariatu, w tym:

	prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz obsługa korespondencji wychodzącej,
	przygotowywanie pism na zlecenie Dyrektora,

	Obsługa  Cmentarzy komunalnych w zakresie:

	Administrowania Cmentarzem Komunalnym w Ogrodzieńcu wraz z kaplicą, Cmentarzem Komunalnym w Ryczowie, 
	prowadzenie ewidencji grobów oraz ewidencji zmarłych
	naliczanie opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych,
	aktualizacja danych dot. osób zmarłych, dysponentów,
	systematyczna analiza terminowości wnoszenia opłat za miejsce grzebalne,
	nadzór nad przestrzeganiem zasad korzystania z cmentarzy, w tym nad: pochówkami, ekshumacjami, ustawianiem nagrobków i pomników,
	nadzór nad  urządzaniem, pielęgnowaniem i konserwacją zieleni cmentarnej.

	Przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia Zakładu.
	Prowadzenie archiwum zakładowego.
	Realizacja zaopatrzenia w odzież ochronną, materiały, wyposażenie w zakresie zapewniającym prawidłową   realizację zadań w Zakładzie.
	Sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym, prowadzenie korespondencji w zakresie powierzonych obowiązków.
	Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie 
z ustawą Prawo zamówień publicznych
	Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektów umów, 
przy współpracy merytorycznych komórek organizacyjnych Zakładu
	Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach zgodnie z ustawą
	Monitorowanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy, w tym zgłaszanie potrzeb napraw 
i usterek właściwemu miejscowo zakładowi energetycznemu.
	Rozliczanie energii oświetlenia ulicznego z dostawcą.
	W zakresie obsługi pojazdów służbowych:

	właściwe prowadzenie kart drogowych, rozliczanie paliwa,
	dbałość o stan techniczny i czystość powierzonego pojazdu, 
	wykonywanie bieżących przeglądów przed wyjazdem i po powrocie z pracy, 
	zgłaszanie Dyrektorowi Zakładu informacji o usterkach w funkcjonowaniu pojazdu,
	przestrzeganie terminów przeglądów technicznych, gwarancyjnych i okresowych
	garażowanie pojazdu w miejscu uzgodnionym z Dyrektorem Zakładu,
	osobiste kierowanie pojazdem,
	właściwe zabezpieczenie powierzonego pojazdu i dbanie o jego stan.

	Wykonywanie innych czynności i poleceń zleconych przez przełożonego związanych                        z zatrudnieniem  na danym stanowisku;


III. Zakres uprawnień i odpowiedzialności: 

instruktarz pracowników na stanowiskach roboczych w zakresie przepisów BHP i ppoż. przed dopuszczeniem do pracy zapewnienie bezpiecznych warunków pracy,
	systematyczne prowadzenie kontroli w zakresie spraw bhp i ppoż.
	właściwe i ekonomiczne zużywanie materiałów remontowych i terminowe rozliczanie ich zużycia, 
	prowadzenie kontroli jakości i zakresu prac przez podległych pracowników,
	przyjmowanie interwencji od mieszkańców i rozwiązywanie problemów dotyczących czystości, dróg gminnych, cmentarzy, zieleni miejskiej, oświetlenia ulicznego, 
	nadzorowanie prawidłowego gospodarowania cmentarza, 
	obsługa interesantów w zakresie usług pogrzebowych,
	zamawianie niezbędnych materiałów i usług w zakresie oczyszczania miasta, naprawy dróg, utrzymania  zieleni i innych zadań wykonywanych na rzecz gminy, 
	prowadzenie sprawozdawczości w zakresie obowiązków z zajmowanym stanowiskiem,
	rozliczenie paliw pojazdów, sprzętu ZGK, 
	korzystanie z komputerowego programu do administracji cmentarzy komunalnych,
	uczestnictwo w szkoleniach związanych z  wykonywanymi zadaniami, 
	dostęp do aktualnych aktów prawnych regulujących zakres realizowanych zadań,
	odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie Zakład poniesie z tytułu nienależnego wykonywania obowiązków pracowniczych (art.114 KP)

Stanowisko podlega Dyrektorowi ZGK w Ogrodzieńcu.

 
III.	Wymagane dokumenty:

1.	List motywacyjny
2.	życiorys -CV
3.	oryginał kwestionariusza osobowego,
4.	kopie dyplomów ukończenia szkół,
5.	dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe i staż pracy,
6.	oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o pracownikach samorządowych.
7.	oświadczenie kandydata o niekaralności (przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).
8.	oświadczenie o znajomości obsługi komputera,

Druki oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dołączono do ogłoszenia.
IV.	Termin i miejsce składania dokumentów:

1.	Termin: do 30.08.2018r. do godz. 13°°
2.	Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu lub listem poleconym na adres Zakładu (liczy się data wpływu do ZGK w Ogrodzieńcu)
3.	Miejsce:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu 
Plac Wolności 42, 42-440 Ogrodzieniec

Prosimy o dopisanie na kopercie słów:
Nabór na stanowisko „Inspektor ds. komunalnych i administracyjnych "

DODATKOWE INFORMACJE

Dokumenty można składać w postaci kserokopii (oprócz kwestionariusza, listu motywacyjnego                   i oświadczeń). W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu. Aplikacje, które wpłyną do Zakładu niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Przebieg postępowania:
I	etap: - (bez udziału kandydatów) dokonanie oceny formalnej ofert zgodnie z ustalonymi wymaganiami.
II	 etap – test i rozmowa kwalifikacyjna w dniu 31.08.2018r. o godz. 9°°

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej UMiG (www.ogrodzieniec.bipjur.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

Informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr tel. 32 67 32 081.

ZGK w Ogrodzieńcu informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił 0 %.
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 
DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Imię (imiona) i nazwisko ......................................................................................................
Imiona rodziców (nieobowiązkowe)............................................................................................
Data urodzenia .....................................................................................................................
Obywatelstwo .......................................................................................................................
Telefon kontaktowy (nieobowiązkowe).......................................................................................
Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) .............................................................
.......................................................................................................................................................
Wykształcenie .......................................................................................................................
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

Wykształcenie uzupełniające ..............................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ............................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)
Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję** Właściwe podkreślić. w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.
Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1 – 4 są zgodne z dowodem osobistym 
(nieobowiązkowe) seria ..................... nr ...................... wydanym przez ………………………………
................................................................................................................................................................
lub innym dowodem tożsamości ........................................................................................................

Z dniem 25 maja 2018 r. wprowadza się treść Klauzuli Informacyjnej o następującym brzmieniu:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu, 42-440 Ogrodzieniec, 
Plac Wolności 42, Tel.: 32 6732081, e-mail: zgk@ogrodzieniec.pl

2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji celów statutowych Administratora Danych Osobowych.

3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celów.

4. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych Osobowych(np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne) oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: administracja rządowa, sądy lub organy ścigania).

6. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do:

	żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych,


	w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych cofnięcie tej zgody w dowolnym momencie.




.................................................                   .....................................................
           (miejscowość i data)                                               (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
















                      OŚWIADCZENIE


Ja niżej podpisany/a: 

………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
zamieszkały/a:

………………………………………………………………………………………………………………


świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań

o ś w i a d c z a m, że
1)	posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że posiadam pełnię praw publicznych,
2)	nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
3)	stan zdrowia pozwala mi na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


……………………………………………..…..
        (miejscowość, data) (podpis)

