Zarządzenie Nr 24/2011
Burmistrza Czchowa
z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie

ogłoszenia o otwartym i konkurencyjnym naborze
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku
art. 7 pkt 1 i 3 oraz art. 11 – 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz.1458 zm. Dz. z 2009r. Nr 157, poz.1241, zm. Dz.U.
z 2010r.Nr 229, poz. 1494) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1.Ogłasza się otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko:

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych Gminy Czchów
2. Treść ogłoszenia o niniejszym konkursie określa załącznik nr 1 do Zarządzenia.
§ 2.
1. Ustala się następujące kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty kandydata na
stanowisko urzędnicze:
1/ wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności , umożliwiające wykonywanie
zadań na stanowisku,
2/ znajomość zagadnień w zakresie danego stanowiska,
3/ brak przeciwwskazań zdrowotnych,
4/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
§ 3.
Powołuje się komisję rekrutacyjną do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym
konkursie ofert na stanowiska urzędnicze w składzie:
1.Jarosław Gurgul - Przewodniczący
2.Wiesława Koczwara - Członek
3. Urszula Skwarło – Członek

§ 4.
1.Komisja po analizie wszystkich złożonych ofert - ustala oferty , które spełniają
wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Dokonuje selekcji
kandydatów ( nie więcej niż 5 najlepszych) według spełniania przez nich
poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze. Tak ustaloną listę
przedstawia Burmistrzowi Czchowa , który może z niej wybrać dowolnego
kandydata lub nie wybrać żadnego. Wybór może być poprzedzony testem lub
rozmową kwalifikacyjną.
2. Komisja ustala swoje stanowisko zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
3.Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący
komisji oraz jej członkowie.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24 /2011
Burmistrza Czchowa
z dnia 25 marca 2011r.

Burmistrz Czchowa
Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych gminy Czchów
Opis stanowiska pracy :
-

forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę
wymiar czasu pracy - pełny etat

Wymagania niezbędne:
-

obywatelstwo polskie
wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym,
doświadczenie zawodowe minimum 5 –letni
staż pracy w administracji
publicznej, w tym co najmniej 3 lata na stanowiskach kierowniczych,
pełna zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni
praw publicznych,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe ,
nieposzlakowana opinia.

Wymagania pożądane :
-

wykształcenie wyższe techniczne lub budowlane,
doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku co najmniej 2 lata,
uprawnienia budowlane min do kierowania robotami budowlanymi instalacji
wodno – kanalizacyjnej,
prawo jazdy kat. B,
znajomość obowiązujących przepisów
ustawy o finansach publicznych,
o samorządzie gminnym, o gospodarce komunalnej,
znajomość podstawowych zagadnień z prawa pracy,
umiejętność kierowania zespołem,
znajomość obsługi komputera – pakiet Microsoft Office.

Wymagane dokumenty :
-

CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu
pracy zawodowej,
- list motywacyjny ,
- Kopie świadectw pracy
z dotychczasowych
miejsc pracy
i ew. opinie o dotychczasowej pracy zawodowej,
- Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
- Kwestionariusz osobowy,
- Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku , o które kandydat się ubiega.
- Kserokopia dowodu osobistego,
- Oświadczenie o niekaralności,
- Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
praw publicznych ,
- Pisemne oświadczenie
o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści :
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych , zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. Z 2002r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Zakres zadań na stanowisku :
-

reprezentowanie zakładu na zewnątrz,
koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem ZUK zgodnie ze statutem
zakładu,
prowadzenie gospodarki finansowej i rozliczanie się z budżetem Gminy,
opracowywanie planów finansowych na rok budżetowy,
opracowywanie rocznych planów działalności merytorycznej ,
dokonywanie czynności w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez
Burmistrza Czchowa.

W zakresie wewnętrznej organizacji pracy :
-

bieżące i operatywne kierowanie zespołem,
organizacja i podział pracy,
nadzór i kontrola wykonywanych zadań,
wykonywanie obowiązków pracodawcy - określonych w Kodeksie Pracy
w stosunku do zatrudnionych pracowników.

Termin składania wymaganych dokumentów - do dnia 6 kwietnia 2011 r. ( decyduje
data wpływu do Urzędu).
Miejsce składania dokumentów - Urząd Miejski w Czchów, ul. Rynek 12,
32-860 Czchów
w godzinach pracy Urzędu tj. :
poniedziałek godz. 8.00 – 16.00
wtorek-piątek godz. 7.30 – 15.30
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem:

„Nabór na stanowisko Kierownik Zakładu Usług Komunalnych
Gminy Czchów”
Inne informacje
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną Komisyjnie zniszczone.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu
o naborze zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Czchowie.
Informacja o wyniku naboru podana będzie niezwłocznie do publicznej wiadomości,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czchowie przez okres
co najmniej 3 miesięcy oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim
w Czchowie.

