OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE
-

stanowisko urzędnicze: inspektora ds. zamówień pub!icznych

Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku
U!. NasieIska 2L, 05-140 Serock

Oglasza nabór na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych

1. Nazwa stanowiska pracy
2. Wymiar etatu

-

ds. zamówień publicznych

1 etat

3. Wymagania niezbędne
1_)

- inspektora

:

obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe tech niczne,

3) nieposzlakowana opinia,
4) pełna zdolnośćdo czynnościprawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
5) brak skazań prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślneprzestępstwo ścigania z oskarzenia

publicznego lub umyślneprzestępstwo skarbowe.
4. Predyspozycje i wymagania dodatkowe:
1) preferowane wykształcenie wyższe,

2) co najmniej dwuletni staz pracy w administracji samorządowej lub rządowej,
3) preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, ukończone szkolenia ikursy

dotyczące zamówień publicznych,
4) znajomośćzasad funkcjonowania samorządu,
5) prawo jazdy kat, B,
6) możliwośćwykorzystania własnego samochodu do celów służbowych,

7) umiejętnośćwspółpracy,

kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura

osobista,
8) odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelnośći staranność, terminowość.

t

I

5. Zakres wykonywanych zadań

:

Organizacja i prowadzenie czynnościdotyczących zamówień publicznych/ a w szczególności

:

sporządzanie planów i rocznych harmonogramów przetargów, przewodniczenie w pracach komisji
przetargowych powołanych przez Dyrektora Zakładu, opracowywanie projektów specyfikacji
istotnych warunków zamówień, nadzorowanie wykonywania zamówień pod względem finansowym
w tym sprawdzanie podsumowań i wyliczeń finansowych, oraz wykonywanie innych czynności

dotyczących zamówień publicznych wtym sprawozdań, zamieszczanie ogłoszeń o przetargach, itp.
6. Podległośćsłużbowa - pracownik podlegać będzie bezpośrednio Dyrektorowi Miejsko - Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej.
7. Wymagane dokumenty:
1) Curriculum Vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

,

2) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
3) kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu

zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub zaświadczenie
potwierdzające wpis do ewidencji działalnościgospodarczej,
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
5) kopie stron ksiązeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służbywojskowej,

w przypadku

,

gdy o pracę ubiega się mężczyzna,

6) kopia dokumentu poświadczającegoobywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu

obywatelstwa polskiego*,
7) podpisane oświadczenie o pełnejzdolnościdoczynnościprawnych oraz korzystaniu z pełni praw
Pu

blicznych

*,

8) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślneprzestępstwo skarbowe,

9) podpisana klauzula o treści,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29,08.1,9997 r. o ochronie danych
osobowych ( Dz. U, z2002 r. nr.]_01, poz.926 ze zm.)*.
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego
,,

Zapytania o udzielenie informacji o osobie,, z Krajowego Rejestru Karnego.

Wymagane dokumenty z dopiskiem : dotyczy naboru na stanowisko

- inspektora

ds. zamówień

publicznych należy składać osobiściew sekretariacie Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Serocku ul. Nasielska 21 lub za pośrednictwem poczty na adres

:

Ul. Nasielska 21,05-140 Serock

Termin składania dokumentów upĘwa dnia 25.02.2OL4 r.
( decyduje data faktycznego wpływu do Zakładu )

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie Blp Miejsko Gminnego zakładu

Gospodarki Komunalnej w Serocku tłlww. bi p.mgzgk.ser*ck.
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