URZĄD MIASTA i GMINY
ul. KOŚCIUSZKI 2
58-250 PIESZYCE
BURMISTRZ MIASTA i GMINY PIESZYCE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Inspektora ds. przygotowania i realizacji inwestycji oraz zamówień publicznych

I.

Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria:

1) wymogi określone w art. 6 ust 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2016, poz.902)
2)
wykształcenie : wyższe
3)
staż pracy : 3 lata
Wymagania dodatkowe:
1) biegła znajomość obsługi programów komputerowych (Word, Excel)
II . Zakres podstawowych zadań na stanowisku :
1/ organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego w tym udział w odbiorach
2/ przygotowywanie dokumentacji zamówień publicznych i monitorowanie zamówień
publicznych w ramach realizowanego procesu inwestycyjnego
3/ wsparcie merytoryczne i techniczne komórek organizacyjnych urzędu w zakresie
realizacji procedur zamówień publicznych ,w szczególności przy przygotowywaniu
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i opracowywaniu projektów umów
4/ przygotowywanie projektów korespondencji w zakresie dotyczącym prowadzonych
spraw
5/ wsparcie merytoryczne i techniczne komórek organizacyjnych urzędu w zakresie
sporządzania, monitorowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie.
III. Oferty pisemne składane przez kandydatów powinny zawierać :
1/ list motywacyjny
2/ pełny życiorys zawodowy
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa
pracy
5/ oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystania z pełni praw publicznych
6/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
7/ kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a
ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych – zobowiązani są do złożenia wraz
z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

IV.
Warunki pracy na stanowisku Inspektora ds. przygotowania i realizacji inwestycji
oraz zamówień publicznych:
1/ praca w warunkach biurowych - z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń
biurowych; praca w terenie
2/ stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu na II piętrze w budynku
przy ul. T. Kościuszki 2 w Pieszycach; brak windy

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w UMiG Pieszyce w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych za m-c kwiecień 2017 roku wynosi poniżej 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne 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 sierpnia 1997r
o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz
ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych(Dz.U.z 2016 r.,
poz. 902 )

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Inspektor ds. przygotowania
i realizacji inwestycji oraz zamówień publicznych” należy składać w sekretariacie Urzędu
Miasta i Gminy w Pieszycach ul. Kościuszki 2 (pok. 14) w terminie do dnia 29.05.2017r.
do godz. 15,00 .
Informacje na temat ogłoszenia – pod numerem telefonu 0748367246 .

