
WoJT GMINY STAR.Ą BŁoTNlCA
OGŁASZA NABoR NA woLNE KIERoWNICZI] STANowISKo LjRZEDNICZL

Kierownik Zakladu Gospodarki Komunalnej w Starej Blotnicy

l ' Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie w1rnagati Z art. 3 usta$'\'o pracorvnikach salnorządorł'r.ch określan1'ch d)a

stanowiSk urzędnicz1''ch. tj. ;
- obywatelstwo polskie
- posiada pehą zdolnośó do czynności prar,vnych oraz korz}''Sta rv pełni z prar,r. publiczn1.ch
- posiada stan zdrowia pozwala|ący n:r zatrudnienie na w./rv stanorvisku
- nie był karanv za przestępSt\\,o popehrione unryślnie
b) rvykształcenie wyisze (pre|erorł'ane rvykszta,łcenie w1,2g.. techniczne)'
c) posiada łącznie co najmniej 2 letni stai prac1':
. na stanowiskach urzędniczych w jednostkach. o któr1.ch no\Ą/a w ań. l usta\['Z dnia

22 tnarca l990 r. o pracownikach samorządowych (tj' Dz. U. Nr l42 poz. l593 z póŹn.
zm.), lub

. rv stuŹbie cyrvilne.j. lub
- w słuibie zagraniczne.j. z rł1'jątkiem Stanowisk obsługi. lub
- rv innych urzędach państlvort.y,ch, z rt'ljątkien stanowisk ponrocniczl.ch i obsługi. lub
- na kierowniczl,ch stanowiskach patistr.vorv,vch.

2. Wymagania dodatkowc
a) zna.iomość przepisórt' ustau.r' Prart,o zamórvień pub1iczn1.ch.
b) znajomość przepisów Kodeksu poStępo\\'ania admin istrac1j nego.
c) predyspozycje do kierorvania zespołen-r ludzi
d) umiejętności komunikatywne, organizac1.jne. negocjacr'.jne
e) doświadczeni a zvłięane z pclz-vskirr'anicn,r środkórv unijnr'ch

3. Zakres w1'konywanych zadań na stanolt'isku:

Gospodarka nrieniem komunalnr'm. a rv szczególności:
- nadzór nad realizacją zadań rł.zakrcsic zaopatrzenia rt'rł'odę.
- realizacja zadań związanycl-r z gospodarką odpadami

4. Warunki pracy:
a) w)'miar czasr-l pracv: peln.v etat
b) miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej rt. Stare' j Błotnici
c) umowa o pracę na okres nicokreślony.

5. Wymagane dokumenĘ:
a) list motywacyjny,
b) CV (iyciorys).
c) kserokopie świadectrt, pracy
d) kserokopie dyplomów potwierdzających rt.ykształcenie,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach



1) oryginał kwestionariusza osoboi'vego
g) oświadczenie o niekaralności.
h,; zaśrł iadczenie t l  stanie zdrorr ia

Uwaga: Wymagane dokumenty; list rnot1'.wac11n1' i szczegółolve CV (z uwzglęclnieniem
dokladnego przebiegu karier'v zarvodowej), porvinny b1,ć opatrzone klauzuIą:
'WyraŻam zgodę na przetlvarzanie moich clan1'ch osobow,vch zarvan1'ch rr'clfercie prac},dla
potrzeb niezbędn1'ch do realizacji procesu rekrutacji zgodnie Z us1awą z dnja 29.08'l997 r.
o ochronie danych osobour 'ch (t . j .  DZ. U.zfOO2 r. Nr 10l.  poz.926 z póŻn. nl l .)  oraz
ustawą Z dn' 22.03.l 999 r. o pracor,t,nikach sanrclrządorn'ch (t'j ' Dz. Li. z 200l r Nr l42. poz'
1593 z póżn. z'm.)',,

oferty z r,vyn-ragan1'nri dokunrentanli kand1'daci porvinni składać *. zanlknięt1,ch kopet.tach
z dopiskiem ..Nabór na stanow.isko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunilne.| w Starej
Błotrricy'..drogą pocztowq lub osobiście lł. poko ju nr 8 Llrzędu do dnia 1.5 nlo.." 2007.. tlo
[ooz_  l ) - -
ó zachowaniu tcrminu decyduje data rtpł1'rru do Urzędu ()rnin1'lr.Stare'j Błotnic1''' otinv
złoŹone po termir-rie nie będą rozpatrvwane'
Z regulaminem naboru na rvolne stanowisko moina zapoznać Się w tut' Ll.zędzie (pokói
nr 3.Ą) oraz na stronie PIB rvrvn. starablotnica.pl.

Lista kandydatórv' którz1' spełniają r'vynlagania fornralne określclne lt'ogłoszeniu o naborze
zostanie unrieszczone na stronie internetor.vej Biulety,nu Inlbnnac.ii publicznej
ltww. starab]otnica. pl oraz na tablic1' ogłoszeń lJrzędu po upły'l'ie ternlinu do złoŻenia
dokumentów. okrcśloncgo rv ogłoszeniu o naborze'

Infornracje dodatkowc o naborze lloŻna uzr'skać pocl nr tel' 048 385 77 90'

t" " [,1,,il1,''' 'r' 'l

Stara Błotnica 28.02.]007r.


