URZĄD MIASTA KOŚCIERZYNA
ul. 3-go Maja 9,
83-400 Kościerzyna
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referenta ds. komunalnych
1. Wymagania niezbędne:
1) Wykształcenie wyższe preferowane administracja, ochrona środowiska,
2) staż pracy: min. 2 lata w administracji publicznej,
3) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 ustawy o drogach publicznych
 ustawy o ochronie przyrody,
 przepisów dotyczących środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
4) posiadanie obywatelstwa polskiego,
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole,
2) komunikatywność, samodzielność,
3) Odporność na stres
4) znajomość obsługi komputera i programów Word, Excel, EAP XML Legislator.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) przygotowywanie decyzji w zakresie wycinki drzew i krzewów,
2) przygotowywanie decyzji w zakresie zajęcia pasa drogowego,.
3) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznych,
4) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń,
5) prowadzenie korespondencji w systemie obiegu dokumentów,
6) przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówienia i zaangażowanie środków budżetowych
obciążających plan finansowy wydatków na dany rok i wprowadzenie ich do systemu Egeria,
7) przygotowywanie zapytań ofertowych o udzielenie zamówień do 30000 euro,
8) sporządzanie projektów umów i zleceń,
9) prowadzenie rejestrów wydatków strukturalnych,
10) prowadzenie bieżących rejestrów wydatków wraz z kontrolą środków finansowych przewidzianych w
budżecie,
11) przygotowanie dowodów OT i PT oraz wprowadzanie ich do systemu Egeria,
4. Warunki pracy na danym stanowisku:
1) Miejsce pracy: Urząd Miasta Kościerzyna,
2) umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu,
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3) obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godziny na dobę i 40 godzin na tydzień
w przyjętym okresie rozliczeniowym.
5. Informację o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W czerwcu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Kościerzyna
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 %.
6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz 1182 z późn.zm.),
2) kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, poświadczone
przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego
stosunku pracy,
4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać
w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego
etatu,
8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 09 sierpnia 2017 r. godz.
15:30 pod adresem: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3-go Maja 9, 83-400 Kościerzyna w zaklejonych
kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. komunalnych”
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miasta w Kościerzynie przy ul.3-go Maja 9a pok. Nr
23 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kościerzyna.gda.pl .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 680-23-57
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni
telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kościerzyna.gda.pl) oraz na tablicy informacyjnej
Urzędu Miasta przy ul.3-go Maja 9 .
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