W6jt Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

OGLASZA NABOR
NA WOLNE STANOWISKO URZF;DNICZE

Podinspektor do spraw inwestycji gminnych z zadaniami w zakresie
zamowien publicznych w Urz~dzie Gminy Sochocin
I. WYMAGANIA ZWI1\ZANE Z WYKONYWANIEM PRACY
NA STANOWISKU URZF;DNICZYM - PODINSPEKTORA DO SPRA W
INWESTYCJI GMINNYCH Z ZADANIAMI W ZAKRESIE ZAMOWIEN
PUBLICZNYCH

1. Wymagania

niezb~dne:

1) obywatelstwo polskie,
2) pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystania z pelni praw
publicznych,
3) niekaralnosc za umyslne przest~pstwo schlgane z oskar:ienia publicznego lub
umyslne przest~pstwo skarbowe,
4) stan zdrowia pozwalaj~cy na zatrudnienie na danym stanowisku,
5) nieposzlakowana opinia,
6) odpowiednie kwalifikacje: wyksztalcenie wyzsze I lub II stopnia
administracyjne, mile widziane wyzsze lub podyplomowe z zakresu: zamowien
publicznych lub ini:ynierskie z zakresu budownictwa umozliwiaj~ce
wykonywanie zadan na stanowisku, stosownie do opisu stanowiska,
7) znajomosc przepisow prawa z zakresu wykonywanych obowi~zkow
(w szczegolnosci znajomosc ustaw: 0 samorz~dzie gminnym, Prawo zamowien
publicznych,
0 drogach publicznych, 0 finansach publicznych, Kodeks
post~powania administracyjnego i innych )
8) umiej~tnosc obslugi sprz~tu biurowego oraz komputera,
9) umiej~tnosc obslugi pakietu biurowego (Ms Office, Microsoft Excel).
2. Wymagania dodatkowe:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

preferowane doswiadczenie na stanowisku 0 podobnym charakterze,
odpowiedzialnosc,
samodzielnosc i kreatywnosc,
umiej~tnosc planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,
zdolnosc skutecznego komunikowania si~,
zdolnosc analitycznego myslenia,
odpornosc na stres.

II. ZAKRES ZADAN NA STANOWISKU
URZF;DNICZYM - PODINSPEKTORA DO SPRAW INWESTYCJI
GMINNYCH Z ZADANIAMI W ZAKRESIE ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
1. Planowanie i realizacja inwestycji rocznych i wieloletnich w tym inwestycji
drogowych.
2. Zlecanie opracowania dokumeotacji projektowych w

zwi~zku

z

realizacj~

zadan

inwestycyjnych.
3. Dokonywanie odbiorow robOt budowlanych i drogowych.
4. Wspolpraca w zakresie obslugi ewidencji drog gminnych.
5. Wspolpraca z

Zast~pq

Wojta w zakresie zglaszania organom nadzoru

budowlanego, zakonczenia robOt i uzyskania pozwolenia oa uzytkowaoie.
6. Rozliczaoie realizowaoych zadan inwestycyjnych.
7. Realizacja zalecen iospekcji nadzoru budowlaoego we wspolpracy z

Zast~pq

Wojta.
8. Opracowywanie i aktualizacja harmonogramu zamowien publiczoych przy
wspolpracy z Kierowoikami Wydzialow.
9. Przygotowywanie dokumeotacji
zamowien publicznych dla potrzeb

przeprowadzenie
Urz~du,

post~powan 0

udzielenie

w tym rowniez obsluga procedur

odwolawczych.
10. Prowadzeoie rejestru zamowien publicznych

ewidencjooowanie zgloszonych

protestow.
11. Prowadzenie rejestru umow cywilno - prawnych w trybie ustawy Prawo
zamowien

publiczoych oraz przekazywaoie ich do Ceotraloego Rejestru

w Wydziale Kadr i Organizacji.
12. Sporz~dzanie roczoego sprawozdaoia
i przekazywaoie ich Prezesowi

Urz~du

0

udzielooych zamowieniach pubJiczoych

Zamowien Publiczoych.

13. Gromadzeoie i przechowywanie dokumentacji

po udzieleniu zamowienia

publicznych.
14. Aktualizacja

zarz~dzeoia

i regulaminu

post~powania

zamowien publicznych realizowanych przez
15. Realizacja ustawy

0

16. Realizacja ustawy

Urz~d

w sprawie

udzielania

Gmioy.

oplacie skarbowej.
0

informacji publicznej.

ochronie danych osobowych

ustawy

0

dost~pie

do

17. Prowadzenie teczek zgodnie z

rozporz~dzeniem

Prezesa Rady Ministrow

z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
dzialania archiwow zakladowych.
18. Ochrona tajemnic ustawowo chronionych.
19. Zapewnienie wlasciwej i terminowej realizacji zadan.
20. Wykonywanie innych prac zleconych przez Wojta Gminy oraz

Kierownika

Wydzialu.

III.WARUNKI PRACY NA STANOWISKU
URZF;DNICZYM - PODINSPEKTORA DO SPRA W INWESTYCJI
GMINNYCH Z ZADANIAMI W ZAKRESIE ZAMOWIEN
PUBLICZNYCH
1)
2)
3)
4)

rodzaj pracy: praca umyslowa,
czas pracy: Iimitowany, stale godziny pracy,
wynagrodzenie: stale,
stopien odpowiedzialnosci: stanowisko pracy w Wydziale Rozwoju
Lokalnego,
5) miejsce pracy: 75% czasu w biurze, 25% czasu poza biurem.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY
list motywacyjny,
zyciorys - curriculum vitae, z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
kopie swiadectw pracy dokumentuj~cych wymagany staz pracy,
kopie dyplomow potwierdzaj~cych wymagane wyksztalcenie,
kopie innych dodatkowych dokumentow 0 posiadanych kwalifikacjach
i umiej~tnosciach,
6) kopie dokumentow potwierdzaj~cych obywatelstwo polskie i ukonczenie 18 roku
iycia,
7)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj~cej si~ 0 zatrudnienie,
8) podpisane pisemne oswiadczenie 0 pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych,
korzystaniu
w pelni z praw publicznych i 0 niekaralnosci za umyslne
przest~pstwo scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przest~pstwo
skarbowe,
9) zaswiadczenie lekarskie 0 braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania
pracy na proponowanym stanowisku,
10) zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie (wyrazam zgod~
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie
z ustaw~ z dnia 29 sierpnia 1997r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.
Nr 101, poz. 926 z pOin. zm.),
11) kandydat, ktory zamierza skorzystac z uprawnienia, 0 ktorym mowa wart. 13a
ust.2 ustawy z dnia 21 Iistopada 2008 r. 0 pracownikach samorz~dowych
1)
2)
3)
4)
5)

(Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z pozn. zm.) jest zobowhlzany do zlozenia wraz
z dokumentami kopii dokumentu potwierdzaj~cego niepelnosprawnosc.
Wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych w Urz'rdzie Gminy Sochocin
w kwietniu 2014 r. w rozumieniu przepisow 0 rehabilitacji zawodowej i spolecznej
oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych nie osi~gn~1 6%.
V. TERMIN I MIEJSCE SKLADANIA DOKUMENTOW
1.0ferty nalezy skladac w zamkni'rtych kopertach:
osobiscie w siedzibie
w sekretariacie

Urz'rdu

Gminy

Sochocin

ul.

Guzikarzy

9,

lub
za posrednictwem poczty na adres:
Urz~d Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9
09-110 Sochocin
w terminie do 16 maja 2014r. (decyduje data wplywu do Urzedu Gminy)
z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko urzednicze - Podinspektora do
spraw inwestycji gminy z zadaniami w zakresie zamowien publicznych"
2.0ferty zlozone po terminie nie

b'rd~

rozpatrywane.

3.Kandydaci spelniaj~cy wymagania formalne
konkursu telefonicznie.

b'rd~

powiadomieni

0

dalszym etapie

4.Informacja 0 wynikach naboru b'rdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Urz'rdu Gminy Sochocin oraz na tablicy informacyjnej
w siedzibie Urz'rdu Gminy Sochocin.
4.Dokumenty aplikacyjne b~d~ przechowywane zgodnie z rozporz~dzeniem Prezesa
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
dzialania archiwow zakJadowych.

Sochocin,5 maja 2014
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