BURMISTRZ TARCZYNA
OGtr,ASZA NI\BOR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownika referratu Transportu i Ochronv Srodowiska.
I.

Wymaganianiezbgdne:
1) spelnienie wymog6w okreSlonych w art.6 ust.l i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorz4dowych lt. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 902 ze zm./ okreslonych dla
stanowisk urzgdmczych, pelna zdolnoSd do czynnoSci prawnych oraz korzystanie w pelni
zptaw publicznych,

2) wyksztalcenie wyZsze,
3) minimum 4 lata stulu pra.cy,
4) umiejgtnoSd pracy na kornputerze (Microsoft Office),
5) umiejgtnoSi pracy w zespole,
6) dokladno 56, odpowied zialno 5c, komunikatywno 56, dysllozycyj no 56,
7) niekaralnoS6,
II.

Wymagania podi4dane:

1)

znajomoS6 przepis6w prawa z zakresuustaw:
a. o trtrzymaniu czystoSoi i porz4dku w gminach,
b. o odpadaoh,
Ordynacja podatkowar,
d. Prawo ochrony Srodo.wiska,
e.

o ochronie przyrody,

f. Kodeks postgpowaniar administracyjnego,

g. Kodeks pracy.

IIl.

2)
3)
4)

minimum 2laIa doSwiadr;zenia zawodowego w administracji publicznej,
doSwiadczenie zawodow,o stosowne do okreslonego w pkt III zakresu wykonywanychz:adan,
prawo jady kategorii B.
Zakres wykonywanych zaclafi na stanowisku:
Nadzorowarte zadah z zal<resu:
a) systemu odbioru i zap;ospodarowania odpad6w komunalnych,
b) ochrony rirodowiska,
c) utrzyrnania porz4dku na terenie gminy,

d) gospodarki transportowej,
e) utrz5rmania gminnych urzqdzen

w tym plac6w zabaw, skateparku,
monitoringu miej skiego,
0 organiza<>ji pracy pracownik6w gospodarczych vr tym ewidencji material6w, r;przgt6w i
narzgdzi.
IV. Warunki pracy:
a) pelny wymiar czasvpracy,
b) praca biurowa przy komputerze,
c) zatrudnieniezmozliwoSci4zawarciaw przyszloSci umowy naczas nieokreSlony.
V. Wymagane dokumenty:
1) Zyciorys (CV),
2) list motywacyjny;
3 ) dokument po Swi adczaj 4cy wyks ztalcenie (kserokopia),
4) Swiadectwa pracy (kserol<opie),
5) pisemne oSwiadczenie, o niekaralnoSci za przestgpstwa popelnione umySlnie,
o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych orazkorzystaniu w pelni zpraw publicznych,
6) kserokopia dlokumentu potwierdzaj4oego stopief niepr:lnosprawnoSci, jezeli kandydat. zamierza
skorzysta6 z uprawnienia, o kt6rym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listoprada 2008r.
o pracownikach samorz1dowycUt. j. Dz. U . z 2016r, pctz.902 ze zm.l
7) irure dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejEtnoSciach.
u?ytecznoSci publicznej

WskaZnik zatrudnienia os6b niellelnosprawnych w listopadzie 2017 roku w5mi6sl mniej ni? 6Yo.

vv yurilB4lre uuKurlronr)/ aplKacyJne narczy sK{aoac w Kopercle w sleozlble uTZQdv tvllleJSKlegO
w Tarczynie ul. Juliana Stgpkowskiego 17, 05-555 Tarczyn w terminie do dnia27.l2.2Ollr.(li"4lq1g
data wpllrwu) z dopiskiem: ,,J){ab6r na stanowisko Kierorvnika Referatu Transportu i Ochrony
--Srodowiska lub pocztq. Aphikacje, kt6re wplynq do TJrzqdu Miejskiego w Tarczynie po wyzej
okreSlonym terminie nie bEd4 rozpatrywane.
Informacja o wyniku nitboru bgdzie umieszczona na stronie intemetowej Biuletynu Informacji
Publicznej /www.bip,tarczyn.pll oraz na tablicy infbrmae.rjnej w siedzibie Urzgdu Miejskiego w
Tarczynie ul. Juliana Stgpkowskiego 17, 05-555 Tarczyn.

list

Wymagane
dokumenty
aplikacyjne:
rnotywacyjny, szczeg6lower CV
uw.zglqdnieniem dokladnego pr:zebiegu kariery zawodowej), powinny by6 opatrzone wlasno.Igcznyrn
fz
bodpisem i klauzul4'. ,Wyraiam zgodg na przefwarzanie moich: danych osobowych zawartych w ofercie
pracy.dla potrzeb niezbgdnych clo realizacji procesu rekruta<ji zgodnie z Ustawq z dnia 29.0S.Igg7
o
(t. j, D, U. z 2016 r. poz, 922) oraz ustqwq z dn, 2l-listopada 2008 roku
b
h (t, j.Dz. U, z 2016 r, poz, 902 z.e zm.)".

ochronie
pracowni

