
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W KALISZU POMORSKIM

78-540 KALISZ POMORSKI
UL: WoLNoŚCI10

tel.( 0-9a) 361, 6211,, tel/fax. (0-94) 36'l,78 78

Kalisz Pomorski, 08.1I.2022 r.

Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kaliszu Pomorskim ogłasza nabór na stanowisko:

STARSZY REFERENT DS. ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH

I. Zakres zadań (crynności) wykonywanych na stanowisku:

1. Opis stanowiska:

o prowadzenieksiĘek obiektów i dokumentacji obiektów.
. sporządzanie wykazu i harmonogramu kontroli stanu technicznego

zar ządzanych ni eruchom o ści z g o dni e z pr zepisami prawa budowl ane g o.

o przy gotowanie dokumentacj i do przeprowad zenla przeglądów technicznych,
elektrycznych, budowalnych i kominiarskich.

o sporzą dzanie zapytań ofertowych, kosztorysów.
o sprawd zanie kosńorysów powykonaw czy ch robót.

. sporządzante umów na remonty.
o uczestnictwo przy prryjmowaniu iprzekazywaniu lokali, budyŃów wTazze

sporządzeniem protokołu stanu technicznego.
o przygotowywanie odpowiedzi na pisma w zakresie odpowiadającym

powierzonym czynnościom.
. sporządzanie sprawozdań,rozliczęń i informacji związanych ze stanowiskiem

pracy
o prowadzenie spraw administracyjno-rozliczeniowych wybranych wspólnot

mieszkaniowych:
. prowadzenie teczek właścicieli
r przygotowanie naliczeń opłat właścicieli
. przygotowanie uchwał dla wspólnot.
. udziŃ w zebraniach wspólnot
. dokonywanie terminowej zapłaty za faktury i rachunki oraz zobowiązania

publiczno-prawne
. prowadzenie ewidencji księgowej wspólnoty mieszkaniowej w oparciu o

przepisy ustawy



r sporządzanie zęstawień sald i obrotów kont księgowych
. windykacj anależnych opłatza lokale
. sporządzanie sprawozdańfinansowych
. sporządzanie planów gospodarczych zarządu nieruchomością wspólną

n. Wymaganianłiązane z wykonywaniem pracy na stanowisku:

1. Wymagania niezbędne:
o wyksźałcenie wyższebudowlane,
. znajomośó pakietu Ms Office, Norma PRO, AutoCAD,
o znajomośó:

a) ustawy z dnia27 sierpnia2}}9 r. o finansach publicznych;
b) ustawy z dnia}I czerwca})}I r o ochronie praw lokatorów;
c) ustawy z dniaż4 czerwca 1994 r. o własności lokali;
d) ustawy z dnia}9 września 1994 r. o rachunkowości;
e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym;

0 ustawy zdnia7lipca1994r. prawo budowlane;
o niekaralność zaprzestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenta

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
o samodzielność, dyspozycyjność.

2. Wymagania dodatkowe:
o umiejętność pracy w zespole;
o komunikatywnośó;
o umiejętność obsługi urządzeńbiurowych;
. odpornośó na stres - bezpośredni kontakt z klientem;
o odpowiedzialność;
. systematycznośc.

3. Miejsce pracy:
o przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w kaliszu

Pomorskim, ul. Wolności 10
o praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym
o praca w pełnym wymiarze czasu pracy
o Przewidywany termin zatrudnienia I styczniaZj23

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej orazzatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił mniej niz
6%.

5. Wymagane dokumenty:
o Ęciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV - bezzdjęcia)
. kserokopia dokumentów potwierdzających wyksźałcenie (świadectwa,

dyplomy)



a

a

kserokopia dokumentów o posiadanych kwalifi kacj ach i umiej ętnościach
kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie stanowiący
załącznik nr 1 do ogłoszenia (dostępny w biurze PGKiM pokój nr 5a)
o świ adczeni e kandy data o niekaralno śc i za pr zestępstwa pop ełni one umy ślni e
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik
nr 2)
oświadczenie o stanie zdrowia (załączniknr 3)
oświadczenie o wyrażeniu zgody naprzetwarzanie danych osobowych na
potrzeby rekrutacji, zgodnie zar:t.6 ust. 1 lit. aRozporządzenia Parlamentu
Europej skiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob ftzycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - załączniknr 4.
oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych (załącznik nr 5).

Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
Komplet dokumentów należy ńoĘć doZ}listopada 2022roku do godziny 15,00
w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kaliszu Pomorskim lub przesłaó listem poleconym na adres:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Wolności 10

78-540 Kalisz Pomorski
Sposob składania dokumentów aplikacyjnych - w zamkniętej kopercie z napisem
oo Nabór na stanowisko - starsry referent ds. administracji domów
mieszkalnych",

Dodatkowe informacje:

Kontakt - księgowa Natalia Gąsiorowska telefon 943571227. Aplikacje, które
wpłyną do Przedsiębiorstwa po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
kandydaci spełni aj ący wymo gi formalne zo staną poinformowani te lefon icznie
o terminie przepIowadzenia dalszego etapu rekrutacji.
Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w PGKiM
w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolności 10, I piętro orazna stronie internetowej
Przedsiębiorstwa www.p gkim-kali sz-pom.pl
Dokumenty aplikacyjne kandydatów,którzy nie zakwalifikują się do postępowania
sprawdzającego zostaną odesłane pocńą.

Ochrona Danych Osobowych - klauzula informacyjna

Zgodnte z art. 73 ust. 1 i 2 Rozporządzęnia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnta 27 kwietnta ż016r. w sprawie osob ftzycznych w związku z przetwarzanięm danych
osobowych i w sprawie swobodnego przępływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE (Ogolne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

a

a

III.

ry.



1. Administratorem Panali danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim z siedzibąptzy uL Wolności 10, 78-540
Kalisz Pomorski, tęl. 943616211.

2, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim
wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, tel. 94361627I ę-mail: sekretariat@pgkim-ka|isz-
pom.pl

3. Pana/i dane osobowe przetwarzanebędą w celu rea|izacji obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w/w Rozporządzęnta.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

dostępu do treści swoich danych oraz mozliwości ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach
przewtdzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetw arzania Państwa danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -I93 Warszawa.

5. Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest
obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter
dobrowolny.

6. Odbiorcą Panali danych osobowych będą podmioty upowaznione na mocy przepisów
prawa.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do ręalizacji obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze z uwzględnieniem okresów przechowywania
określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

8. Panań dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, o człm stanowi art. 22
Rozporządzęnla.
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