Pilawa, dnia 30 czerwca 2010r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa
ogłasza nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

1. Wymagania niezbędne:
Do postępowania kwalifikacyjnego moŜe przystąpić osoba, która:
na obywatelstwo polskie
1) posiada wykształcenie wyŜsze techniczne /budownictwo, budownictwo hydrotechniczne/
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,
4) posiada dobrą znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6) posiada znajomość zagadnień z zakresu ochrony praw lokatorów, mieszkaniowego zasobu
gminy, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, gospodarki
komunalnej.
2.
1)
2)
3)

Wymagania dodatkowe:
umiejętność pracy w zespole,
samodzielność, dyspozycyjność, obowiązkowość,
znajomość następujących aktów prawnych:
a. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz.266 z
późn. zm./
b. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków / Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn.zm./
c. rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie
określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków /Dz. U. Nr 127
poz.886/
d. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628)
e. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej /Dz.U. z 1997 r. Nr 9
poz.43 z późn.zm./
4) gotowość podjęcia pracy z dniem 16 lipca 2010 r.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie ewidencji:
a) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróŜniania,
b) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu
pozbywania się komunalnych osadów ściekowych,
2) nadzór nad konserwacją oświetlenia ulicznego,
3) realizacja zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków,
4) nadzór nad wykonywaniem usług na rzecz gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej,
5) opiniowanie warunków przyłączeniowych do komunalnej sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej,
6) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym,
7) zawieranie i wypowiadanie umów najmu lokali zgodnie z obowiązującymi przepisami,
8) ustalenie propozycji stawek czynszu za najem lokali zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) nadzór nad targowiskami.

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny zawierać:
1) list motywacyjny,
2) CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
3) kwestionariusz osobowy,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
7) oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko
obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno
skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,
8) oświadczenie kandydata lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia
pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
9) referencje z poprzedniego miejsca pracy.

Dokumenty aplikacyjne naleŜy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Pilawa pok.
nr 11 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Pilawie, Aleja Wyzwolenia 158,
08-440 Pilawa z dopiskiem ,, Nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej”
w terminie do dnia 14 lipca 2010r.
Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa
mgr Albina Łubian
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy, powinny być opatrzone klauzulą:
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002 r. Nr 101,
poz.926 z późn.zm./

Zgłoszenia kandydatów złoŜone po terminie, w inny sposób niŜ określony w ogłoszeniu, bez
kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko kandydaci spełniający wymagania zawarte w
ogłoszeniu o naborze.

