Dyrektor Zakladu KomunalnegoGminy Ko6cierzyna
StareNadlesnictwo5
83-400Ko5cierzvna

oglaszanab6r na kierowniczestanowiskourzpdnicze:
Zastppca\rektora Zakladu KomunalnegoGminy Kofcierryna
1. Wymiar etatn: I
2. Gl6wtrez&daniawykonlrane na stanowisku:
budzetujednostLi,
planowanie
i reatizacja
t.
pozyskiwanie Srodk6wz funduszy strukturahych UE oraz kajowych I'unduszy
2.
pomocowych.
nadz6rnad prowadzonymiprzez 7'akladKomunalnyinwestycjami,
3.
4.
Fouadzenic przetary6wzjtiqzanychz powierzonymizadarfamiinwestycyjnymi;
i uz)tko\q'chgdny.
lckali mieszkalnych
5nadzdrnadzasobami
DyrektoraZakladuw czasiejego nieobecnoSci,
6.
zastQpowanig
3. Wymagania niezbQdnezwi{zane ze stadowiskiem:
1. lryksztalceitir wy2szeutroZliwiaj4cewykon)ryaniezadaf na stanowisku'
2. legitymowaniesig lqcznieco najmniej 5 letnim stazemFacy' w tym 2 lata na
stanowisl-ukierowniczym,
3. znajomosdzagadniefadministracyjnych,prcceduryadministracyjnej'znajomoSe
tert'torialnego,
zagadniei z zakresu samorzQdu
4. znaiomo66Foblematyki z zakresuustawo finansachpublicznychi prawa
zam6wieripublicznych;
5. posiadanieobywatelstwapolskiego,
6. pelnazdolnosi do czymosci prawnychoraz kovJstanie z p€lni pmw publicznych,
popelnioneumyslnie,
7. niekaralnos6za przestQpstwo
pozwalaj4cy
na
zatrudnieniena danymstanowisku,
8. stanzdrowia
9. nieposdakowanaopinia.
4. Wymaganiadodatkowe:
w \aykonywaniuobow-i4zk6q
l.
dokladnoS6i stara.nno66
pracy w zespole,komunikatyqnoii, dyspozycyjnoSi'dyskrecja.
2.
umi€jQtno56
5. Wym&ganedokumenry i oswiadczenia(wymagania fordalne):
1. kwistionariuszosobowydla osoby ubiegajqcejsiQo zatrudnienie(do pobmniaze
strony intemetowej lub w SekretariacieZakladu KomunalnegoGminy Kosci€rzyna
tel. 58 68663 42);
2. wlasnorqczniepodpisane:list mot,'\ 'acyjnyi zyciorys(CV),
uyksztalcenie;
3 . kserokopiadokument6wpo(wiadczajQcych
4 . kserokopie zaiwiadczeri o ukoiiczonych kursach i szkoleniach(e2eli takie mialy
miejsce)
5 . kserckopieSwiadectwpmcy,jezeli jest to kolejne zatrudnienie,
wlasnorpczniepodpisaneoSwiadczenia:o posiadaniuobl'watelstwapolskiego' p€lnej
zdolno5ci do czynnosci pnwnych, kotzystaniu z pelni praw publicznych i
niekaralnosciza przestgpstwopopelnioneumyslnie.
List motywacyjny oraz Zyciorys powinny byi opatrzoneklauzul4: "Wrlzam zgod( na
przetwalznie moich danych osobowych zawartych w ofercie prqcy dla potrzeb
niezbqdnychdo realizacii procesulekrutocji zgodniez ust(Mqz dnia 29 sierpnia 1997r' o

ochroniedanychosobowych (Dz.U. z 2002 r. nr l0l, poz. 926 z pdin. zm.) oraz ustawq
z dnia 22 marca 1999 r. o prqcowhikachsamorzqlowych(Dz.U z 2001 t. Nr 142' poz
1593z p6in. zm.)
6. Wymaganedokumentyaplikacyjnenalezyskladacosobisciew SekretariacieZaktadu
KomunalnegoGminy Koscierzynaw zaklejonychkopertachz napisem: na kierownicze
stanowiskourztdnicze: ZastQpcaDyrektora Zakladu Kornunalnego Gminy
r.
KoScierzyna,w terminiedo dnia 19listopada2010

e- kt6re
terminienie bedarozpgb^{e4g.

Kom

7. Inle informacje:
l. Analizy dokumentow dokona Komisja Rekrutacyjna powolzma przez Dyrektora
ZakladuKomunalnegoGminy Ko6cietzyna
2. Osoby, kt6re spelniajq wymagania formalne zostan{ powiadomione o terminie
rozmowy kwalifikacyjnej za posrednictwem podanego przez siebie telefonu
kontaLlowego.
3 . Informacja o wyniku naboru bqdzie umieszczonana stronie intemetowej Biuletynu
Informacji Publicznej (hap:/aip.koscierz'na.pl)oraz na tablicy informacyjnej w
ZakladzieKomunalnymCminy Ko3cierzyna.
ZastrzegasiQmozliwo5i zakoriczeniakonkursubez wyboru oferty.
5 . oferty os6b nie zakwalifrkowanychoraz ofety, Lt6re uplyn4 po terminie zostan4
komisvinie miszczone.

Dyrektor
Zbigniew Malek

