PRZBDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W KALI SZIJ POMORSKIM
7

I(ALISZ POMORSI(I
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tel.( 0-9a)

361, 6211,,
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ax. (0-94) 361,78 78

Kalisz Pomorski, 02.03.2022

r.

Dyrektor Przeds i ębi orstwa Go sp odarki Kornunalnej i Mi eszkaniowej
w kaliszu pomorskim ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Starszy specjalista ds. transportu i oczyszczania

I.

Zakres zadań (czynności) wykonywanych na stanowisku:

1.

Opis stanowiska:
o Rozliczanie dokurnentacji transportowej (faktury, karly drogowe, paliwo).
o Nadzorowanię stanu teclrnicznego pojazdów.
. Sporządzantę zamowień i z|ecęn na dostawy materiałów, kontrolowanie
ich zgodności z planami dostaw, rozltczanię faktur i not za dostawy.
o zabezpieczenie przedsiębiorstwa w niezbędne części,materiały i towary

o
.
.
o
.
n.
1.

potrzebne do prowadz ęnia działalności.
Utrzymanie należytego stanu technicznego i sanitarnego cmentarzy
kon-rurralnych.
prowadzenie dokttmentacji cmentarzy komunalnych.
Właściweutrzymanie i zagospodarowanie teręnów zielonych Gminy
Kalisz Porrrorski.
Zarządzanie organtzacji pracy przy odśnieżantui posypywaniu solą dróg i
clrodrrików.
sporządzenię kalkulacji kosztów usług komunalnych.

Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku:
Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia,logistyka
Minimum 3 -lętni stażpracy
prawo jazdy kat. B
biegła znajorrrośc obsługi komputera oraz pakietu Ms office

o
o
.
.
.

znajomoŚć:
'/ Ustawa
,/ Ustawa
,/ lJstawa
,/ Ustawa

3l stycznia 1959 t, o cnrentarzaclr i chowaniu zmarłych
dnta 20 grudnia 1996 r. o gospodar-ce komunalnej
zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z
z

dnia

z

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

'/

r
o
o
o
o
2.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach
obywatelstwo polskie
nieposzlakowanaopinia
niekaralnoścza przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
stan zdrowia pozwalający nazattudnienie na w/w stanowisku
pełna zdolnośćdo czytrności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publiczrrych

Wymagania dodatkowe:
o preferowane doświadczeniew pracy na podobnym stanowisku w jednostce
sektora fi nansów prrblicznych

o
o
o
o
o
.
o
o

unriejgtnośćpracy w zespole;
umie.iętność obsługi urządzeń biurowych;
odporność na stres - bezpośredni kontakt z klientem;
odpowiedzialnośó;
komunikatywność;
samodzielnośó;
dyspozycyjnośc;
systenratyczność.

3. Warunki

o

o
o
o
4.

pracy na danym stanowisku
Miejsce pracy:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu
Pornorskim, ul. Wolności l0
praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym
praca częściowo w terenie
praca w pełrryn-r wymiarze czasu pracy

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W rniesiącu poprzedzającym datę upublicznięnla ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia
osób rriepełnosprawnych w przedsiębiorstwie Gospodarki komunalnej i
Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudtrienia osób niepełnosprawnych wynosił mniej niz
6%.

5.

Wymagane dokumenĘ:
o życiorys z opisem przebiegu ptaay zawodowej (cv - bez zdjęcia)
. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwa,
dyplomy)
o kserokopia dokumentów o posiadar-rych kwalifikacjach i umiejętrrościach
o kserokopia świadectw pracy, bądźzaświadczenie ostatniego zatrudnienia
o oświadczęnieo zapoznaniu się z klarrzulą informacyjną dla kandydatów
biorącyclr udział w naborze na wolne stanowisko w Przedsiębiorstwie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim

a
a

III.

kwestionariusz osobowy dla osób ubiegającyclr się o zatrudnienie stanowiący
załączntk rrr 1 do ogłoszenia (dostępny w bitlrze PGKiM pokoj nr 112)
oświadczenie karrdydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
ścigarre z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik
nr 2)
oświadczęnieo stanie zdrowia (załącznik nr 3)
oświadczenie o wyrazeniu zgody naprzetwarzanle danych osobowych na
potrzeby rekrutacji, zgodnie zart.6 ust. l lit. aRozporządzęniaParlamentu
Errropejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietrria 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizyczlrych w zwlązku z przetwatzaniem danyclr osobowyclr i w
sprawie swobodnego przepływu takiclr darryclr oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE (ogolne rozporządzenie o ochronie danych) - załącznlknr 4.
oświadczenie o zdolności do czyrrności prawrryclr orazkorzystaniazpełrri praw
publiczrrych (załączntk nr 5)
oświadczenie o posiadar-riu obywateistwa polskiego (zńączniknr 6).

Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
Korrrplet dokumerrtó w należy złożyc do 1 8 narca 2022 roku do godziny

1 5

,00

w sekrętariac i e Przedsiębiorstwa Gospodarki Kornunalnej i Mieszkaniowej
w Kaliszr"r Ponrorskirn lub przesłać listem poleconym na adres:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ui. Wolności 10
7 8 - 5 40 I(alisz Pomorski
Sposob składania dokumentów aplikacyjnych - w zamkniętej kopercie z napisem
,, Nabór na stanowisko - Starszy specjalista ds. transportu i oczyszczania".

IV.

Dodatkowe inform

ircj e:

Kontakt - księgowa ds. kadr i płac Emilia Dębowska telefon 943571230.
Aplikacje, ktore wpłyną clo Przedsiębiorstwa po wskazanym terminie rrie będą
rozpatrywane, kandydaci spełrriający wymogi formalne zostaną poinforrnowani
teleforricznie o termirrie dalszego etapu naboru,
Dokunrenty aplikacyjne karrdydatów,ktoruy rrie zakwalifikują się do postępowania
sprawdzaj ącego zostaną odesłarre pocztą.

Ocltronu Danych Osobowyclt - klauzula informacyjna
Zgoclnic z,tlrt,13 trst. 1 1,2l|t>zpotzilclzenia Parlarrrentu ELrrope.jskicgo i l{acly (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 20|6r, w sprarvie osob fizycznych w związku ,z, prz,,etwarzanięm danych
osobclwyclr i w spl,ztwie swoboclnego przelrływu tal<ich clanych ot:az uchylenia clyr:ektywy
95l46lWF, (Ogólrre r<>zporząclzcnic cl ooluonie darrycl'), irrfbrnrurię, ze:

l. Adninistratorelrr Pana/i danych osobowyclr jest Przeclsiębiorstwo Gospodarki Koruunalriej
i Mieszl<ałriowe.i w l(alisztl Ponrorskinl ,l. siędr,ibą pr?,y r"ll, Wolności10, 18-540 Ifulisz

Ponlorski. tcl. 9436 1621 l,

Przcclsiębiorstwo Gospoclarki l(onrLlnalne.j i Micszkaniclwc,i vv l(aliszu Polnorskinr
w),ztlaczyło Ilrspektora Ochron,v Danych Panią Annę Rr,rtkowsl<ą, tel. 9436lr6ż1l e-nrail:

2.

sek retari at(ri)

pgl< i rn

-kal i sz- pclnr.

p l

3. Pana/i ciatlc clsobowe przctwarzanc będą w cclu realizac.jt obowiązków prawllyclr ciązącyclr
na Admirlistlatorze na podstawie art. 6 ust, ] lit. c) w/w Rozporządzen.ia.

4. Przysługr_rje Pani/Panu prawo do:

nrozlivrrościiclr poprarviania, sprostowania,
ograniczcnia przetwal,zania oraz clo przenoszollia swoich danyoh, a także - w plzypadkach
przewidziarty,ch plawern - plawo do llsunięcia danych i prawcl do wniesienia sprzeciwu wobec

cio tleścislł,oich claLlycIT

clclstępr"l

pr zętw a|/,tln

i

(,)r2I,1,

a Pań strłla cl any c lr,

- wniesienia skargi

clo organu n,adzorczego w pl,zypadku

gdy przetwas:z,anie darrych odbywa się

z nafLlszeniertr przepisów p<lwyzszego l{ozporząclzenia t|. Prezesa Urzęclu Oohrotry Danych
Osoborł,r,ch, ul. Stawki 2, 00-193 Warszarł,a.

Poclanic danych w zal<resie wymaganym obowiązLriącynli przepisanli prarva jest
clbowiązkowe. W pozostałyolr plzypadkaclr 1roclawanic clarrych osobowych ma clraraktcr

5.

dobrowollry.

6. Odbiorcą Pana/i danych osoborv_vclr będą podrlioty upolvazlriotre na nlocy plzepisów plawa.

7. Darlc osobowe bęclri przetwżlfzane przc.z cll<res niezbędlly clo realizac.ii obowiązków
prarvnych ciąząc5,gh l1il Adnlirlistratorze z Llwzglęclnicnienr okrcsów przechowywania
olileślorryclrw przepisach odrębnych. rv tynl przepisol,v alclriwalnyc]r.

8. Palia/i dalre osobowe nie będą poddawane plofilowaniu, o czym stanowi art.
Rozporz"ąclze rria.
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