
Rzekuń, dn.10 stycznia 2011r. 

Wójt Gminy Rzekuń
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy

Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,

b) posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu 
przepisów o szkolnictwie wyższym w zakresie: budownictwa, ochrony środowiska, 
zarządzania lub inne politechniczne.

c) posiada co najmniej 3 - letni staż pracy lub wykonywał przez co najmniej 3 lata 
działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym 
stanowisku,

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw 
publicznych,

e) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w / w stanowisku,

f)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z 
oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

g) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

a) dobra znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o finansach publicznych, o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o 
gospodarce komunalnej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawo 
zamówień publicznych,

b) znajomość zasad planowania i realizowania inwestycji oraz zasad 
kosztorysowania.

c) uprawnienia budowlane

d) niezbędna wiedza i praktyka dotycząca funkcjonowania zakładu, jako jednostki 
sektora finansów publicznych w zakresie m.in.: gospodarki wodno – ściekowej, 
utrzymania czystości i porządku, gospodarki mieszkaniowej, zarządzania i 
administrowania siecią dróg gminnych,

e) doświadczenie w kierowaniu zespołem, 

f) dolności organizacyjne i menedżerskie,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:



a) ustalenie rocznych planów techniczno - ekonomicznych Zakładu i ich 
wykonywanie,

b) organizowanie pracy Zakładu i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przez 
poszczególnych pracowników.

c) opracowanie informacji i sprawozdań z realizowanych inwestycji,

d) współpraca przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu gminy,

e) dokonywanie analizy ekonomicznej Zakładu ze szczególnym uwzględnieniem 
kształtowania się kosztów- dbanie o pozytywne wyniki ekonomiczne Zakładu,

f) zabezpieczenie majątku Zakładu przed pożarem, kradzieżą, dewastacją,

g) zabezpieczenie i przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych,

h) opracowanie Regulaminu Organizacyjnego Zakładu, zgodnie ze Statutem 
Zakładu.

4. Warunki pracy:

a) wymiar czasu pracy: pełny etat

b) miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu

c) umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w ustawie o pracownikach 
samorządowych.

5. Wymagane dokumenty

a) Życiorys (CV).

b) List motywacyjny.

c) Opis spełnienia wymagań niezbędnych i dodatkowych zawartych w punkcie 1 
i 2 niniejszego ogłoszenia.

d) Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, 
potwierdzone za zgodność z oryginałem.

e) Kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy, potwierdzone 
za zgodność z oryginałem.

f) Kwestionariusz osobowy.

g) Kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i 
umiejętnościach, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

h) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku 
objętym naborem, 

i) Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe,



 j) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 
korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, 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 dnia 29.08.1997 r. o  
ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  z  2002 r.  Nr  101,  poz.  926)  oraz  ustawą  z  dnia.  
21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) ".

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z 
dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu” 
drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie UG do dnia 21 stycznia 2011 r. do godz. 1300. O 
zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Rzekuniu. Oferty złożona po 
terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje 

1.Nabór odbędzie się w dwóch etapach.

a) I  etap  polegać  będzie  na  analizie  formalnej  dokumentów.  Odbędzie  się  w  dniu 
24.01.2011r. o godzinie 900.

b)II  etap  polegać  będzie  na  merytorycznej  ocenie  kandydatów  na  podstawie 
rozmowy  kwalifikacyjnej.  Odbędzie  się  25.01.2011r.  Zostaną  do  niego 
dopuszczeni kandydaci spełniający wymogi formalne.

2. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną  telefonicznie   powiadomieni o 
terminie  II  etapu  postępowania.  Kandydat  zobowiązany  jest  do  uzyskania 
informację  o  wynikach  I  etapu  postępowania.  Brak  możliwości  telefonicznego 
skontaktowania  się  z  kandydatem  nie  wstrzymuje  dalszego  postępowania 
konkursowego. 

3. Informacje  o  kandydatach,  którzy  zgłosili  się  do  naboru,  stanowią  informację 
publiczną  w  zakresie  objętym  wymaganiami  związanymi  ze  stanowiskiem 
urzędniczym  określonym  w  ogłoszeniu  o  naborze  -  podstawa  prawna  art.  13 
ust.  4  ustawy  z  dnia  21  listopada  2008  r.  o  pracownikach  samorządowych 
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458.).

Informacja  o  wyniku  naboru  będzie  umieszczana  na  stronie  internetowej Biuletynu 
Informacji  Publicznej  www.rzekun.pl  oraz  na  tablicy  informacyjnej  Urzędu  Gminy 
w  Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33.

Wójt

    Stanisław Godzina


