
DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ogła§za nabór na §tanowisko urzędnicze

referent ds. ochrony środowiska i projektów

w Zalładzie Gospodarki Mieszkaniowej 42-40a Zawiercie ul. Krzywa 3
tel./fax +48 32 6723483 ,32 6721714

I . Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolnośó do cąmności prawnych oraz korzystanie zpełń praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wl,rokiem sądu za umyśine przestępstwo ścigane

z oskarzenia publicznego oraż umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wyksźałcenie wyższe(preferowane ochrona środowiska),
6) majomość ustawy o pracownikach samorządowych,ustawy o ochronie środowiska,ustawy
o ochronie przyrody.

II. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętnośó pracy w zespole, pozytywne podejście do interesanta, dokładność
samodzielność, obowiązkowość, komunikatyrłmość,samodyscyplina,

2) umiej ętność obsługi komputera w zakresie (Excel,PowerPoint,Word).

III. Zakres zadań rvykonywanych na stanowisku obejmuje w szczegóIności:

-prowadzenie spraw zzakręsu ochrony środowiska w tym w szczególności występowanie
o udzielenie zezwaleńna usuwanie drzew i krzewów w zasobach administrowanych pTzęz
ZGl[l{ w Zawierciu,

-prowadzenie spraw wynikających z programu do§czącego usuwania i unieszkodliwiania
azbestu,

-prowadzenie spraw zvv.tęarrych z ograńczeniem niskiej emisji w zasobach mieszkaniolyych
Gminy w szczególności przeprowadzanie inwentaryzacji pieców w lokalach mieszkalnych
będących w zasobach administrowanych ptzęz ZG}d w celu wytypowania piecy
zańeczyszczających w największym stopniu środowisko i analiza ewentualnej ich wymiany,

-przeprowadzanie inwentaryzacji zasobów mieszkaniowych pod kątem w;rposażenia ich
w sanitariaty vltaz z ustaleniem kolejności wykonania niezbędnych ptac i bieżące jej
uaktualnianie,

-przygotowywanie prognoz i programów przedsięwzięć zzakresu ochrony środowiska,

-kompletowanie i upowszechnianie aktów prawnych dotyczących zagadnień ochrony
środowiska,

-prowadzenie dokumentacj i wynikaj ącej zprzepisów ochrony środowiska,

-sporądzanie raportów opracowań do§czących wpływu na środowisko istniejących lub
planowanych przedsięwzięć,

-współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w zakJńzię w zakresie
realizowania zadań i celów ochrony środowiska,

-współpracaptzy rcalizacji projekru,,Wdrożenie rsfug Elektroniczrego Biura Obsfugi
Mieszkńc a w Zal<łńzie Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu,



-współpracaprzy koordynowaniu i monitorowaniu spraw rułiązanychzrcalizacjąprojektów
prawadzony ch ptzez Gminę pruy wspófu dzialę ZG}'/,

-ścisła współpraca zADM-ami i Biurem Inspektora Nadzoru w zakresie prowadzonych
pĄektów gminnych.

IY. Warunki pracy na stanowisku:
l)wymiar czasupracy * pełny etat
Z)pt ac a przy komp utęrze

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepelnosprawnych

Wskźnik zatrudnienia osób niepełnosprarvnych w ZaLładzie Gospodarki Mieszkaniowej
w Zawierciu ,w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu Ęczniu 2aW r. wynosił 0%.

V. Wymagane dokumenĘ:

1) list motywacyjny,
ż) życiarys kandydata(CV) zawierający klauzulę Wyrazam zgodę na przetwarzanie moich

danych asobowych zaulartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
proc€su relrrutacji zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia ]997 r. o ochronie danych
osabowych (t j. Dz. U. 2014 r. poz.Il82, z późn. zm.)),

3) kopie dokumentów potwierd zający ch posiadane wyksźałcenie,
4) oświadczenie kandydatao posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,korzystaniu

zpełni praw publicznych oraz braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5 )oświadczenie o posiadaniu oblrłatelstwa polskie go,

List motywacyjny, Ęciorys(CV)o klauzula o wyrażeniu zgody na pfizefwarzanie
danych osobowych orazpor-o§tałe oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym' podpisem.

VI" Termin i miejsce skladania dokumentów :

Dokumen§ aplikacyjne należy składać do dnia 10 marca 2afi r.w zamkniętej kopercie
z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata orazz dopiskiem.,,Nabór na
stanowisko urzędnicze - Referent ds. ochrony środowiska i projektów w Zakładzie
Gospodarki Mieszkaniowej w Zawiercirr" w Punkcie Obsługi Interesanta Zakladu
Gospodarki Mieszkaniowej ul. Krrywa 3, 42-400 Zawiercie lub pruesłać pocztą
(decyduje data wpĘwu do Zakładu)

Aplikacje ,które rvpłyną do Zakładu po wyzej określon)rm terminie nie będą rozpatrywane.

Zawi erci e,dnia 28.02.2a 17 r.
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