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DYREKTOR 
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KAŹMIERZU

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko Kierownika ds. technicznych



Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe techniczne , w specjalności – budownictwo,                       lub instalacje sanitarne,
	co najmniej 5 - letni  staż pracy w tym  1 rok  na stanowisku kierowniczym,
	znajomość regulacji prawnych z zakresu : Prawo ochrony środowiska,              prawo budowlane oraz procedur formalno-prawnych przy realizacji inwestycji,
	niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
	stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Kierownika                     ds. technicznych .

Wymagania dodatkowe:
umiejętność pracy i kierowania w  zespole,
	rozwinięte zdolności organizacyjne i przywódcze,
	samodzielność, kreatywność, komunikatywność,
	umiejętność czytania i analizy dokumentacji technicznej,
	odpowiedzialność za realizowane zadania,
	odporność na stres,
	pracowitość.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
nadzorowanie i koordynowanie pracy Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody oraz kierowanie  pracownikami pionu technicznego,
	nadzorowanie realizowanych przez Zakład inwestycji na rzecz Urzędu Gminy w Kaźmierzu, oraz robót budowlanych świadczonych na zewnątrz Zakładu,
kompleksowa realizacja projektów inwestycyjnych,
przygotowanie i koordynowanie procesów budowlanych, analizowanie kosztorysów,
koordynacja i uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń,
	współpraca z biurami projektowymi, urzędami i wykonawcami.


Wymagane dokumenty:
życiorys (CV),
list motywacyjny,
	kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
	kwestionariusz osobowy /druk obowiązujący od 28.07.2006 r. /,
inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
	kopie świadectw pracy,
	oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ( z Krajowego Rejestru Karnego ).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  osobiście w   Zakładzie Usług Komunalnych               w Kaźmierzu, lub przesłać listem poleconym na adres:  Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu, ul. Leśna 11, 64-530 Kaźmierz z dopiskiem: „  Nabór na stanowisko:  Kierownika ds. technicznych”  w terminie do dnia  11 sierpnia 2008  roku. 
Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.kazmierz.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu, ul. Leśna 11, oraz Urzędu Gminy w Kaźmierzu, ul. Szamotulska 20.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: Zarówno list motywacyjny  i szczegółowe 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 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Kaźmierz, dnia 21.07.2008 r.
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