NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTY DS. ADMINISTRACYJNOTECHNICZNYCH
w ZAKŁADZIE GOSPODARKI LOKALOWEJ w MIKOŁOWIE
Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2 ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalisty
ds. administracyjno-technicznych, w pełnym wymiarze czasu pracy
1. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe lub średnie techniczne i co najmniej trzy letni staż pracy,
• umiejętności kosztorysowania
• znajomość przepisów prawa niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków, m.in. ustawa - prawo
budowlane, ustawy o finansach publicznych
• dobra znajomość obsługi komputera (programy: MS Word, MS Excel programu kosztorysowego),
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na ww. stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
• Odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność pracy koncepcyjnej oraz pracy w zespole, komunikatywność.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
• organizacja, nadzór i rozliczanie codziennych zadań realizowanych przez brygadę konserwatorów
• rozliczanie czasu pracy konserwatorów
• dokonywanie zakupów materiałów niezbędnych do wykonywania prac remontowych i ich rozliczanie
• sprawdzanie kosztorysów,
• sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych prac wykonanych przez brygadę konserwatorów,
• bieżąca współpraca z administratorami budynków w zakresie prac konserwacyjno-remontowych
• prowadzenie ewidencji zakupionych materiałów
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny,
• CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej (okresy zatrudnienia i zajmowane stanowiska pracy),
• kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane uprawnienia,
• kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie z obecnego miejsca zatrudnienia,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej
• oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• oświadczenie w którym kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych
1. Miejsce pracy: budynek Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 oraz praca w terenie
(obszar Gminy Mikołów),
2. praca na jedną zmianę w pełnym wymiarze czasu pracy,
3. obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
1. praca przy monitorze ekranowym,
Kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy
w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia- zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy
Rejestr Karny,
konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 1 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2016 r. poz. 902 )

1.Termin składania ofert od 20.11.2017 do dnia 04.12.2017, oferty które wpłyną po tym terminie ,będą
nieczytelne lub nie będą posiadały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Dokumenty należy przesłać pocztą lub składać osobiście w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie
ul. Kolejowa 2, w pokoju 202 (Sekretariat) w poniedziałki od 7.00-16. wtorek-czwartek 7.00-15.00. piątek7.0014.00

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszego postępowania będą informowani
telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

