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I. Nazwa i adres podmiotu organizującego nabór: 
 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
al. Niepodległości 17
55-020 Żórawina

II. Miejsce i wymiar czasu pracy: 
Liczba etatu: -1 etat
Wymiar etatu: - cały etat
Miejsce wykonywania pracy: - Gmina Żórawina.

 III. Określenie stanowiska: 
Kierownik ds. eksploatacji sieci wod-kan i suw

IV. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku :
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
• wykształcenie wyższe techniczne ( lub minimum 5 letni staż pracy na podobnym stanowisku ),
• zatrudnienie na stanowisku kierowniczym min. 2 lata,
• znajomość ustaw: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prawo 

wodne, prawo budowlane,
• umiejętność „czytania” dokumentacji technicznej w zakresie sieci, przyłączy wod – kan,  
• dobra znajomość obsługi komputera w zakresie Windows, Openoffice,
• umiejętność dobrej organizacji pracy,
• posiadanie prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:
• wykształcenie o kierunku: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, instalacje i urządzenia sanitarne 

lub inne pokrewne, budownictwo;
• doświadczenie zawodowe w branży wodociągowo- kanalizacyjnej, 
• uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych
• umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
• umiejętność pracy w zespole, samodzielność, sumienność, dokładność i dyspozycyjność,
• posiadanie własnego samochodu,

V. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:
• organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników,
• instruktaż pracowników na stanowiskach roboczych w zakresie przepisów BHP i p. poż. przed 

dopuszczeniem do pracy i zapewnienie bezpiecznych warunków pracy,
• organizowanie i nadzór nad stacjami uzdatniania wody,
• odpowiedzialność za odpowiednie parametry produkowanej wody,
• organizowanie i nadzór nad usuwaniem awarii sieci wod-kan, SUW,
• właściwe i ekonomiczne zużywanie materiałów do produkcji i terminowe rozliczanie ich zużycia,
• przestrzeganie prawidłowej eksploatacji, konserwacji i planowo zapobiegawczych remontów maszyn, 

urządzeń, obiektów i sprzętu,
• właściwe zabezpieczenie przed kradzieżą i zniszczeniem maszyn, urządzeń, sprzętu, materiałów,
• prowadzenie ewidencji obiegu wodomierzy oraz kontrola ich odczytów,
• dokonywanie okresowych kontroli i obserwacji poszczególnych odcinków kanalizacji i sieci 

wodociągowej – wykonywanie niezbędnych remontów i konserwacji,
• dokonywanie okresowej kontroli sprawności technicznej hydrantów, zasuw i innej armatury sieci,
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• przygotowywanie rocznych planów modernizacji i konserwacji sieci i urządzeń wod - kan
• utrzymanie w stałej gotowości oraz zabezpieczenie konserwacji sprzętu ochrony osobistej, p. poż. i 

innych,
• dopilnowanie okresowej legalizacji narzędzi elektrycznych, sprzętu ochrony osobistej, gaśnic p. poż. i 

urządzeń pomiarowych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia :
• list motywacyjny,
• curriculum vitae,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zatrudnienie, a także dodatkowe 

uprawnienia,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa 

popełnione umyślnie, 
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „REKRUTACJA- kierownik ds. eksploatacji” 
w terminie : do dnia 31 marca 2011 roku 
pod adresem :  Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie al. Niepodległości 17  55-020 Żórawina.

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Zasady  rekrutacji  :wyboru  kandydata  dokona  komisja  rekrutacyjna  powołana  przez  Dyrektora  Gminnego 
Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  w  Zórawinie,  po  przeprowadzeniu  wstępnej  selekcji  oraz  selekcji 
merytorycznej, która obejmuje rozmowę kwalifikacyjną. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby spełniające 
kryteria  formalne  zostaną  powiadomione  indywidualnie  telefonicznie  (proszę  o  podanie  nr  telefonu 
kontaktowego).
Informacja o ostatecznych wynikach rekrutacji zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy  Żórawina..

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu: 71 3814166 w 66.

Z poważaniem,
Bartłomiej Dytwiński
Dyrektor
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie

 


	   

