OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O. O. W BABOROWIE
INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
I. Nazwa i adres pracodawcy: Zakład Usług Komunalnych spółka z o. o.
48 – 120 Baborów, ul. Krakowska 1
II. Stanowisko: Inspektor ds. ochrony środowiska – 1 etat.
III. Wymagania niezbędne:
 wykształcenie: wyższe,
 doświadczenie zawodowe : minimum 5-letni staż pracy w branży gospodarki komunalnej.
 obywatelstwo polskie,
IV. Wymagania dodatkowe:








V.






świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, o którym
mowa w art. 164 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. ( Dz. U. Z 2013r. poz. 21 )
t.j. z dnia 7 listopada 2016r. ( Dz. U. Z 20165r. poz. 1987).
znajomość ustaw:
Prawo ochrony środowiska, prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1566),
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca
2001r. (Dz.U. Nr 72, poz. 747) tj. z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 328)
biegła obsługa komputera, w tym MS Office, arkusz kalkulacyjny,
prawo jazdy kat. B,
umiejętność pracy w zespole,
samodzielność, komunikatywność, elastyczność, dyspozycyjność.
Warunki pracy:
budynek piętrowy, stanowisko pracy na parterze;
brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
praca przy monitorze ekranowym przez ponad 4 godziny dziennie,
wysiłek umysłowy,
praca wymagająca wyjazdów w teren.

VI. Zakres wykonywanych zadań:





zarządzanie dwiema instalacjami do składowania odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne,
naliczanie opłat środowiskowych w zakresie gospodarki odpadowej i wodno –
kanalizacyjnej,
prowadzenie spraw bieżących w zakresie gospodarki odpadami, w tym odbiór i ich
zagospodarowanie,
wdrażanie przepisów związanych ze zmianami w zakresie Prawa wodnego oraz ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

VII. Wymagane dokumenty:
 list motywacyjny,
 życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy
zawodowej,
 kopie świadectw pracy potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje oraz inne
dokumenty potwierdzające wiedzę, doświadczenie i umiejętności,
 dokument potwierdzający niepełnosprawność (jeżeli kandydat taki posiada),
 oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwa skarbowe.
 Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz.
926 ze zm.)”.
VIII. Składanie dokumentów:
 Miejsce składania dokumentów: Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o.;
48 – 120 Baborów, ul. Krakowska 1 – I piętro – sekretariat,
 Nieprzekraczalny termin składania ofert : do dnia 29 styczeń 2018 roku do godz. 16:00
osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Krakowskiej 1 w Baborowie lub przesłać pocztą na
adres: Zakład Usług Komunalnych spółka z o. o. ul. Krakowska 1, 48-120 Baborów (prosimy
o wskazanie na kopercie adresu do korespondencji i numeru telefonu). Oferty, które wpłyną
po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do siedziby
Spółki).
 Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektor
ds. ochrony środowiska.
IX. Etapy naboru :
 I etap : wybór osób spełniających niezbędne i formalne wymagania, osoby zakwalifikowane
do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie;
 II etap : rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, które
odbywać się będą w dniu 30 styczeń 2018r. od godz. 10.00 w siedzibie Zakładu Usług
Komunalnych spółka z o. o.; 48-120 Baborów, ul. Krakowska 1 – o godzinie rozmowy
kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.
/-/ Tomasz Krupa
Baborów, dnia 19.01.2018r.

