Burmistrz Miasta iGminy Serock
oglasza nabor na wolne stanowisko urzednicze:
ds. przygotowania inwestycji

I. Wymiar etatu: 1etat.

I!. Wymagania niezbqdne:
1. obywatelstwo polskie
2. pelna zdolnoit do czynnoici prawnych oraz korzystanie z petni praw publicznych
3. niekaralnoit prawomocnym wyrokiem q d u za umyilne przestgpstwo icigane z oskarienia publicznego lub
umyilne przestgpstwo skarbowe
4. stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na tym stanowisku
5. nieposzlakowana opinia
6. wyksztalcenie co najmniej irednie
Ill. Predyspozycje Iwymagania dodatkowe:
1. preferowane minimum roczne doiwiadczenie zawodowe w pracy na stanowisku zwiqzanym
z prowadzeniem inwestycji i remontow braniy elektrycznej lub drogowej,
2. znajomoit regulacji prawnych niezbgdnych do podjpcia pracy na stanowisku: Prawo budowlane, Prawo
energetyczne, ustawa o drogach publicznych, KPA,
3. posiadanie prawa jazdy kat. 0,
4. moiliwoit wykorzystywania wlasnego samochodu do cel6w sluibowych,
5. samodzielnoit w dzialaniu, umiejgtnoit organizacji pracy, komunikatywnoit, umiejgtnoit pracy
w zespole, obowigzkowoit, odpowiedzialnoit za wykonywanq prace, rzetelnoit, starannoie
dyspozycyjnoit

IN. Zakres wykonywanych zadah na stanowisku:
1) koordynacja procesu budowlanego powierzonych inwestycji z zakresu inwestycji drogowych,
oiwietleniowych, w tym:
- dbaloit o wypelnienie obowiqzkow natoionych na inwestora, takich jak uzyskanie wymaganych pozwoleti
na budowg, zgtoszeli robot budowlanych, pozwoleli na uiytkowanie i innych wymaganych przepisami
prawa.
- kontrola opracowywanej dokumentacji technicznej pod wzglpdem kompletnoici i poprawnoici
z punktu widzenia formalnego i technicznego,
- udzial w procedurze wyboru wykonawc6w prac projektowych i budowlanych oraz os6b pelniqcych
nadzory, w tym przygotowywanie dokument6w niezbgdnych do przeprowadzenia tych procedur,
- koordynacja i nadzor nad pracami projektowyml i budowlanymi realizowanych inwestycji, w tym dbaloft
o terminowq realizacjp zadari, realizacjg zgodnq z dokumentacjq technicznq4 sztuk3 budowlang, udzial
w naradach koordynacyjnych i odbiorach technicznych oraz sporzqdzanie protokot6w z tych czynnoici,
wspolpraca z gestorami sieci zlokalizowanych w obrgbie prowadzonych inwestycji,
- wspolpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzpdu oraz z innymi zarzqdcami dr6g w sprawach zwiqzanych
z realizowanymi inwestycjami,
- nadzor oraz bieiqca kontrola wydatkow poniesionych na realizowane inwestycje,
- nadzor nad inwestycjami w okresie gwarancyjnym,
2) udziai w projektowaniu planow budietowych poprzez opracowywanie szacunkowych wartodci planowanych
inwestycji,
3) przygotowywanie materialow i danych niezbpdnych w celu pozyskania irodkow zewnptrznych, w ramach
wsp6lpracy z osobq odpowiedzialnq za pozyskiwanie irodkow zewnetrznych,
4) prowadzenie spraw z zakresu bieiqcego utrzymania dr6g oraz teren6w publicznych na terenie gminy, w tym
rowniei wspolpraca z innymi zarzqdcami drbg,
5) dbanie o sprawne dzialanie obwietlenia drogowego na terenie Gminy, koordynacja z Wykonawcg
wykonujgcym konserwacje na zlecenie Gminy oraz prowadzenie rejestru awarii oiwietlenia drogowego,
7) obstuga interesantow i opracowywanie projektow pisma w sprawach zwigzanych z realizowanymi
inwestycjami i innych z zakresu drogownictwa, zgodnie z zasadami okreilonymi w KPA,
8) uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie kompetencji zarzgdcy dr6g gminnych,
9) przygotowywanie projektow decyzji, zezwoleli oraz warunkow technicznych leigcych w kompetencji
zarzqdcy drog gminnych,
10) wspolpraca z innymi komorkami organizacyjnymi Urzgdu oraz jednostkami organizacyjnymi Urzgdu
w zakresie powierzonych spraw,
11)wykonywanie innych zadan odpowiadajqcych kwalifikacjom i umiejgtnoiciom pracownika zlecanych przez
przeloionych.

V. Wymagane dokumenty:
1. curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny - podpisane odrgcznie
2, kopie iwiadectw pracy dokumentujqcych wymagany stai pracy lub zaiwiadczenie o zatrudnieniu,
zawierajqce okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
3. kopie dokumentdw potwierdzajqcych wymagane wyksztatcenie
4. kopie dokument6w potwierdzajqcych posiadanie dodatkowych kwalifikacji
5. olwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego*
6. podpisane oiwiadczenie o petnej zdolno9ci do czynnogci prawnych oraz korzystaniu z pelni praw
publicznych*
7. podpisane oiwiadczenie, o braku skazania prawomocnym wyrokiem q d u za umyilne przestgpstwo Qigane
z oskarienia publicznego lub umyilne przestgpstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny bye przez kandydata wtasnorqcznie podpisane i doione osobiicie
lub dorgczone listownie w zaklejonych kopenach z dopiskiem "Dotycq naboru na wolne stanowlsko
urzedniue ds. prqgotowania lnwestycjl" w Biurze podawczym Urzedu Miasta i Gminy w Serocku,
ul. Rynek 21,OS-140 Serock (pok. 1) w poniedzialki w godzinach: 8.00-18.00; od wtorku do piqtku w godzinach:
8.00-16.00, lub za poirednictwem poczty (decyduje data wptywu do Urzgdu Miasta i Gminy Serock,
ul. Rynek 21.05-140 Serock).
Termin skladania dokument6w uplywa dnia 31.01.2020r.
Aplikacje, kt6re wplynq po wyiej okreiionym terminie (decyduje data wpiywu do Urzgdu), nie bgdq
rozpatrywane.
INNE INFORMACIE:
Kandydaci spetniajqq wymagania formalne zawarte w ogtoszeniu o naborze zostanq poinformowani
telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej albo testu kwalifikacyjnego i rozmowy
kwalifikacyjnej.
lnformacja o wyniku naboru bgdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu lnformacji Publicznej
Urzedu Miasta i Gminy Serock www.bip.serock.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzgdzie Miasta i Gminy w
Serocku.
Dodatkowe informacje w zakresie wymagah i zadah moina uzyskat: Monika Glgbocka - Sulima - Kierownik
Referatu Przygotowania i Realizacji lnwestycji tel. (22) 782 88 16;
W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia niniejszego ogtoszenia o naborze, wskainlk zatrudnienia o d b
nlepdnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepidw o rehabilitacji zawodowej i spdecznej
oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych byl niiszy n l i 6%.
Zgodnie z art. 13a ust. 2 ww. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzqdowych, jeieli
w jednostce wskainik zatrudnienia os6b niepetnosprawnych, w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji
zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu o d b niepelnosprawnych, w miesiqcu poprzedzajqcym datg
upublicznienia ogloszenia o naborze, jest niiszy n i i 6%, pienvsze~istwow zatrudnieniu na stanowiskach
urzgdniczych, z wytqczeniem kierowniczych stanowisk urzgdniczych, przystuguje osobie niepetnosprawnej,
o ile znajdz~esig w gronie najlepszych kandydat6w spelniajqcych wymagania niezbgdne oraz w najwigkszym
stopniu spelniajqcych wymagania dodatkowe.
Jednoczeinie informujg o warunkach pracy na danym stanowisku: praca w budynku Urzgdu, bezpieczne
warunki pracy na stanowisku, stanowisko zwiqzane z pracq przy monitorze ekranowym oraz wyjazdami
w teren. W budynku znajduje sig toaleta przystosowana dla os6b niepetnosprawnych. Budynek nie jest
wyposaiony w windg umoiliwiajqcg przemieszczanie sig w6zkiem inwalidzkim.
* Druki 04wiadczeh sq do pobrania na stronie BIP Urzgdu Miasta i Gminy w Serocku www.bip.serock.pl

-

