
PRZBDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNBJ I
MIBSZKANIOWEJ W KALISZU POMORSKIM

78-540 KALISZ POMORSKI
UL: WOLNOŚCI 10

tel.( 0-9a) 361 6211,, tel/f ax. (0-94) 36'],78 78

Kalisz Pomorski, 08.03,2022 r,

Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Kornunalnej i Mieszkaniowej
w Kaliszu Pomorskim ogłasza nabor na wolne stanowisko:

Starszy specjalista ds. wodociągów i kanalizacji

I. Zakres zadań (czynności) wykonywanych na stanowisku:

1. Opis stanowiska:

o nadzot nad furrkcjonowaniem Działu wodociągow i kanallzacjl
i kierowarrie jego pracownikami w sposób zapewniający prawidłową,
terminową i zgodną z prawem realizację zadań,

. nadzor nad eksplo atacją i biezącymi remontami, konserwacją urządzeń

oczyszcza\ni ścieków,
. nadzor i uczestnictwo w odbiorach, przy usuwaniu awarii, interwencje

w terenie,
o analiza wyników badań dotycząca jakości wody i ścieków,
. nadzor nad racjonalną i celową gospodarką finansowązzachowaniem zasad

przewidztanych prawem zamówień publicznych, regulaminem udzielania
zanrówień, ustawą o finansach publicznych,

. nadzorowanie i kontrolowanie przebiegu rea|izacjt zadań inwestycyjnych i

remontowyclr,
. sporządzante zęstawień i sprawozdań dla celow wewnętrznych

t zewnętrznych PGKiM.

II. Wymaganiazwiązane z wykonywaniem pracy na stanowisku:

1. Wymagania niezbędne:
e wykształcenie wyższe
o Minimum 3 -letni stażptacy
. prawo jazdy kat. B
. biegła znajomość obsłr"rgi komputera oraz pakietu Ms office
. znajolność:

,/ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - prawo wodne



,/ Ustawa zdnta7 czerwca200I r. o zbiorowymzaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

,/ Ustawa z dnia 8 narca 1990 r. o sanrorządzie gmirrnym
,/ Ustawa zdnta 27 sierpnia 2009 t, o finansach publicznyclr

o nieposzlakowanaopirria
. niekaralnośc za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżęnia

publiczrrego lub unryślne przestępstwo skarbowe;
o stan zdrowia pozwaiający nazatrudrrienie na w/w stanowisku
o pełna zdolnośc do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw

publicznych

ż. Wymaganiadodatkowe:
. preferowane doświadczenie w placy na podobnym stanowisku w jednostce

sektora fi nansów publi czrrych
o umiejętność pracy w zespole;
o umiejętnośc obsługi urządzeń biurowych;
. odporność na stres - bezpośredni kontakt z klientem;
o odpowiedzialność;
o kornunikatywność;
. samodzielrrość;
. dyspozycyjnośc;
. systematyczrrość.

3. Warunki pracy na danym stanowisku
. Miejsce placy:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu
Pomorskirn, ul, Wolności 10

o praca przy kornputerze o charakterze adnrinistracyjno-biurowym
o praca częściowo w terenie
o praca w pełnym wymiarze czasu pracy

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W rniesiącu poprzedzalącyrn datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia
o sob rriepełnosprawny clr w Przedsi ębiorstwie Gospodarki Korntrnalrrej i
Mieszkaniowej w Kaliszu Ponorskim w rozumienitl przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrvdnienia osób niepełnosprawnych wynosił mniej niz
6%,

5. Wymagane dokumenĘ:
o życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV - bez zdjęcia)
o kserokopia dokunrerrtów potwierdzającycli wykształcenie (świadectwa,

dyplomy)
. kserokopia dokurnentow o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
. kserokopia świadectw pracy, bądż zaświadczenie ostatniego zatrudnienia
. oświadczęnię o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów

biorących udział w naborze na wolne stanowisko w Przedsiębiorstwie
Gospodarki KomunalIrej i Mieszkarriowej w Kaliszu Pomorskim



a

a

kwestionariusz osobowy dla osob ubiegającyclr się o zatrudnierrie stanowiący
załącznik rrr 1 do ogłoszenia (dostępny w biurze PGKiM pokoj nr 112)

oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
ścigane z oskarzenia publicznego lub urnyślne przestępstwo skarbowe (załącznik
nr 2)

oświadczenie o stanie zdrowia (załączntk nr 3)

oświadczenie o wyrazerriu zgody na przetwarzanię danych osobowych na
potrzeby rekrtrtacji, zgodnie zart.6 ust. 1 lit, aRozpotządzentaParlamentu
Er-rropejskiego iRady (UE) 20161679 zdnia 27 kwietrria 2016r. w sprawie
ochrony osob ftzycznyclr w związktl zprzetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danyclr oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - załącznik nr 4,

oświadczenie o zdolrrości do czynności prawnych orazkorzystania z pełni praw
publicznych (załącznlk nr 5)

o świadczerrie o po si adarriu obywatel stwa po l ski e go (załącznik nr 6).

Termin i sposób skladania dokumentów aplikacyjnych:
I(ornplet dokunrentów nalezy złożyc do 23 rnarca2022 roku do godziny 15.00

w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Kornunalnej i Mieszkarriowej
w I(alisztr Ponrorskinr lr"rb przesłac listem poleconym na adres:

Przedsiębiorstwo Gospo darki I(ort runalnej i Mieszkarriowej
ul, Wolności 10

7 8-540 Kalisz Ponrorski
Sposob składania dokumentów aplikacyjnych - w zamkniętej kopercie z napisem

,, Nabór na stanowisko _ Starszy specjalista ds. wodociągów i kanalizacji".

Dodatkowe informacje:

I(ontakt - księgowa ds. kadr i płac Emilia Dębowska teleforr 943571230.
Aplikacje, ktore wpłyrrą do Przedsiębiorstwa po wskazanym termirrie nie będą

rozpatrywane, kandydaci spełniający wymogi formalrre zostanąpoinfornrowarri
teleforricznie o ternrinie dalszego etapu naboru.
Dokunretrty aplikacyjrre kandydatow, ktorzy nie zakwalifikrrlą się do postępowania
sprawdzaj ącego zostaną odesłarre pocztą,

III.

IV.



Ochrona Danyclt Osobowyclt - klauzula informacyjna

Zgoclnic z. tlt,t, 13 ust. l i 2 lłozporzłlclzcnia ParlzitrrentLr Er-rrtlpc.jskiego i l{acty (LJE) 20161619 z

diizl 21 kił,ietriia 2016r. rv sprawie os(lb lizycz-tlycll rv ziviązku z przetwarzaniein danych

clsobclrvl,ch i w sprawie srł,obodllego plzeptywLr takich dallyclr oraz uclrylerlia dYrektYwY

95l46lWE (Ogcilne rozpr>rzt1dzclric o ochrolrie clarrych), irrfbrrnr"iję, ze:

1. Aclministrertorenr Pa,na/i danych osobowych jest Przedsiębiolstwcl Gospodarki Kclrnunalnej

i Mieszkaniowe.j w Kaliszu Ponrorsl<im z, sied,zlbą przy uł. Wolności ,l0, 78-540 Kalisz
Potnorski, tel. 943616211 .

ż. Przcclsiębiorstwtl Gos;loclarki Komunalne.i i Mieszkaniowc'j w KaliszLr Ponrorskim
rvyznacz1,1o Inspektora Ochrony Danych Panią Annę Rutkowską, tel. 943(l16211e,mail':
sel<rettrr:i al(i)pgk i nl-ka l i sz-pom, pl

3. Ptrrra/i clane osobowe 1rrzctwit:zanc bęclą w celu realizac.|i obowiązków prawnych ciązącyclr
tra Adrlrinistratclrze na podstałł,ie art, (; ust. l lit. c) w/w Rozporządzenia.

4. Przyslr"rgtrie Pani/Patru prarvo do:

clostcptr clo treśoi swoich cianych o|Ll,/_, lnożlirvości ich poprawialiia, sprostowania,

ogratriczctiiil przetwarzania oraz do przciloszenia swoich clarlyclr, a takze - w przypaclkaclr

pr:z_erviclzianych prirrvenl -- pra,wo do usunięcia danych i prawt-l do wlriesietria sprzeciwu rvobec

prl.elw arl.aLl i a Pa ń stwa danyclr.

- wrriesieniit sl<argi do organu nac1,1,orc,l,eg0 w przypadl<u gdy przetwarr-,anie danych odbywa się

z l,}żll,Llszellicrn przcpisórv poivyzszcgo Rozporządzerria t|. Prczesa LJrzędur Ochrony Danych
Osoborvyclt, ul. Stalvki 2, 00-193 Warszarva.

5. Poclanie clanych w zakresie wymaganym obowiązującyrni przepisarni prawa jest

obolviązkorve, W pozostałych przypaclkach podawarlie danych osobowyclr nra charakter

c,lo b t,t lrvtl l llv .

6. Oclbiol,ci1 I'ana/i dalryclr osobowych będą poclrnioty upowaznione lla nlocy przepisÓw prawa.

7. [)ane clstlbowe lręclą przetwarz,ane p|ze,z okres niezbęclny clrl ręalizacji obowiązkow
prilwtiych ciąźącyclr na Aclnrinistratorzę z uwzglęclnietlienr ol<resow przeclrclwywania

okrcślonych w przepisaclr oclrębrrych, w tyrn przcpisów arclriuialrryclr.

tt. l)anrł/i clane osclborve nie będą poddawane prol'tlowaniu, o czyln stanorvi art. 22

I{ oz-ptl l,zącl zerr i a.

DY
Z


