Nowy Kawęczyn, 6 sierpnia 2008r.

WÓJT GMINY NOWY KAWĘCZYN
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektor do spraw zamówień publicznych i inwestycji
Wymiar czasu pracy: 1/1
Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba
1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie min. średnie budowlane
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych.
- co najmniej 3 letni staż pracy,
- znajomość ustawy o samorządzie gminnym, o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, o drogach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego,
znajomość prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, prawa ochrony
środowiska.
- stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
- preferowane wykształcenie wyższe,
- staż na podobnym stanowisku,
- obsługa komputera w zakresie MS Office,
- dobra organizacja własnej pracy,
- zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
- posiadanie prawa jazdy.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- przygotowywanie spraw związanych z realizacją inwestycji gminnych przy zachowaniu
procedur ustawy prawo zamówień publicznych (organizowanie przetargów, nadzór nad
realizacją inwestycji),
- przygotowywanie wniosków o dotacje na zadania inwestycyjne współfinansowane z
środków budżetu państwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędu
Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
i innych źródeł zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej,
- przygotowanie części technicznej przy rozliczaniu umów z w/w funduszami,
- prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska ( przygotowywanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia).

4. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kwestionariusz osobowy,
- kserokopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
- oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub
kserokopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru
Karnego,
-oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że korzysta
z pełni praw publicznych,
- zaświadczenie o stanie zdrowia,
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
5. Termin składania aplikacji upływa 22 sierpnia 2008r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu lub pocztą na adres:
Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie, 96-115 Nowy Kawęczyn z dopiskiem: Dotyczy
naboru na stanowisko Podinspektor do spraw zamówień publicznych i inwestycji w Urzędzie
Gminy w terminie do dnia 22 sierpnia 2008r. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej
określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru umieszczona
będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej
Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z
uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z 22
marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.
zm.).”
Wójt Gminy
Włodzimierz Ciok

