I

|`/

-

=!\

|lLC:,~`

`/

-_,:_,_:..'..,=J.3.:)

`

7 13fj`l_

/._\l--,-_.a/-ll
I

--,,-,

.

.

I(=':.!c3

~`-/

1 ,

-.I,.,JJ,3

~

)

SK.2110.1.2018

Burmistrz Drawska Pomorskiego
ogtasza nab6r na wolne stanowisko urzednicze ds. kszfa/fowan/'a feren6w
zieleni w Urzedzie Miejskim w Drawsku Pomorskim
78-500 Drawsko Pom. ul. Sikorskiego 41

(umowa na czas okreSlony w celu zastepstwa pracownika w czasie jego
usprawiedliwionej nieobecnoSci w pracy )
1. Wymagania niezbedne:
1) na wolne stanowisko urzednicze poza ob)M/atelami polskimi moga ubiega6 sis
ob)M/atele Unii Europejskiej oraz ob)M/atele innyCh PahStw) kt6rym na podstawie
um6w miedzynarodowych lub przepis6w prawa wsp6Inotowego przystuguje
prawo do podjecia zatrudnienial posiadajacy znaJ'OmOS6 jezyka polskiego
potwierdzona dokumentem okreSIonym w przepisach o stuZbie c)M/ilnej;
2) petna zdolnoS6 do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z petni praw
publicznych;

3) niekaralno§6 za umy§lne przestepstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub

umySlne przestepstwo skarbowe;
4) \^ryksztatcenie wy2sze piervszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepis6w
o szkolnictwie \vyZszyml preferowane kierunki z dziedzin nauk rolniczychl
le§nych lub biologicznychl
5) znajomoS6 obstugi komputera w zakresie Word, Excel;

6) stan zdrowia pozwalajacy na zatrudnienie na danym stanowisku;
7) nieposzlakowana opinia]
8) znajomoS6 regulacji prawnych z zakresu: kodeksu postepowania
administracyjnego, ustawy o samorzadzje gminnym, usta\^ry Prawo zam6wieh
publicznych, usta\^ry o ochronie danych osobowych, usta\^ry Prawo ochrony
Srodowiska) usta\^ry o utrzymaniu czystoSci i porzadku w gminach, usta\^ry o
odpadachl ustaw o ochronie przyrodyl
9) posiadanie prawa jazdy kategorii B.

2. Wymagania dodatkowe:
1 ) odpowiedzialnoS6l systematyczno§6, doktadno§6l komunikatywnoS6] \^rysoka
kultura osobista)

2) znajomo§6 podstawowych drzew i krzew6w.

3. lnformacja o warunkach pracy na stanowisku:
Stanowisko pracy zwiazane jest z praca przy komputerze, przemieszczaniem sic
w

tereniel

rozmowami

telefonicznymi)

bezpo§rednim

kontaktem

z

klientem.

Pomieszczenie biurowe znajduje sic na parterze budynku (do wej§cia budynku
prowadza schody] a w budynkach urzedu nie ma windy). W przypadku braku
posiadania dokumentu
potwierdzajacego
odbycie
stuZby
przygotowawczej
zakohczonej

pozyt\M/nym

Wynikiem

egZaminu,

PrZeWidZiana

jest

kOnieCZnO§6

odbycia takiej stuZby po przyjeciu do pracy na wymienione \^ryZej stanowisko.

4. Informacja z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorzado\vych:

W miesiacu

poprzedzajacym

date

publikacji

niniejszego

ogtoszenia wskaZnik

zatrudnienia os6b niepetnosprawnych w Urzedzie Miejskim w Drawsku Pomorskim]
w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu
os6b niepetnosprawnych nie przekroczyt 60/o.

5. Do gl6wnych zadah osoby zatrudnionej na tym stanowisku bedzie naleZaTo
miedzy innymi:
1) prowadzenie postepowah w sprawie zezwoleh na \^rycinke drzew na terenie
gminy]

2) \^rymierzanie kar administracyjnych za zniszczenie teren6w zie[onych, drzew i
krzew6w lub za usuwanie roSIin bez wymaganego zezwolenial
3) opracovlnyanie PrOjekt6w zagospodarowania zie[eni miejskiej (np. parki]
skwery] zielehcel promenady] kwietniki] rabaty) i nadz6r nad ich realizacja]
4) opracovAAVanie PrOjekt6w zieleni towarzyszacej komunikacji (zie]eh
przyuliczna) zagospodarowanie parking6w) i nadz6r mad ich realizacJ.a]
5) opracovIIVanie PrOjekt6w rewaloryzacji i konserwacji zieleni i nadz6r nad jch
realizacjal
6) petnienie nadzoru nad pracami pielegnacyjnymj) vlrykOnaWCZymi PrOjekt6w]

7) sporzadzanie wniosk6w oraz specyfikacji technicznej do postepowah
o udzielenie zam6wieh publicznych na realizacje robot z zakresu utrzymania
park6w i zieleni miejskiej)

8) przeprowadzanie inwentaryzacji zieleni miejskiej]

9) prowadzenie dziatah zwiazanych z edukacja ekologiczna)
1 0)zatatwianie skarg i wniosk6w w zakresie powierzonych obowiazk6w]
1 1 )opracovAIVanie OkreSOWyCh SPraWOZdah Z realiZaCji PIan6w i program6w w

zakresie powierzonych obowiazk6w,
1 2)przygotowywanie informacji do Biuletynu lnformacji Publicznej urzedu)

1 3) archiwizowanie dokument6w.

6. Wymagane dokumenfy:
1) podpisane odrecznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

oraz list motywacyjny;
2) kopie dokument6w potwierdzajacych \^rymagane \^ryksztatcenie;
3) oSwiadczenie kandydata o petnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych oraz
korzystaniu z petni praw pub[icznych;
4) oSwiadczenie kandydata] Ze nie byt on skazany prawomocnym wyrokiem sadu
za umySlne przestepstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne

przestepstwo skarbowe;
5) zaSwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalajqcym na zatrudnienie na
•stanowisku urzedniczym;

6) oSwiadczenie kandydata o treSci: "WyraZam zgode na przetwarzanie moich
danych osobo\nych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji na
stanowisko ds. ksztaftowania teren6w zieleni w Urzedzie Miejskim

w Drawsku Pomorskim, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobo\^rych ( Dz. U. z 2016 r., poz.922)";

7) kopia dokumentu potwierdzajqcego niepetnosprawnoS6 w przypadku
kandydatal kt6ry zamierza skorzysta6 z uprawnienia o kt6rym mowa w art.
13a

ust.2

usta\^ry

z

dnia

21

listopada

2008r.

o

pracownikach

samorzado\^rych (Dz-U.z 2016 r.I poz. 902 ze zm.).

7.Termin, spos6b i miejsce skladania dokument6w:
Wymagane dokumenty w oryginale lub kopie potwierdzone przez kandydata za
zgodno§6
z oryginatem, w zaklejonej kopercie (z oznaczeniem nadawcy)
z dopiskiem:

.,Dotyczv nab_oru na stanowisko ds. ks_z±attovya_nia teren6w zieleni w urzedzie
Miejskim w Drawsku Pomorskim"
naleZy ztoZy6 w siedzibie urzedu, w sekretariacie (pok6j 210) w godzinach pracy
urzedu lub przesta6 na adres: Urzad Miejski w Drawsku Pomorskim] ul. Sikorskiego
41] 78-500 Drawsko Pomorskiel w terminie do dnia 26 stycznia 2018 r. (decyduje

data wptvy/u do Urzedu Miejskiego w Drawsku Pomorskim).
Oferty, kt6re wplyna do urzedu po \^ryZej okre§lonym terminie, nie beds
rozpatrywane.
lnformacja o \^ryniku naboru bedzie umieszczona w Biuletynie lnformacji Publicznej
pod

adresem

vA^AV.umia.draWSkOPOmOrSkie.ibiP.PI

oraz

na

tablicy

w siedzibie tut. urzedu.

Kandydaci spelniajacy \^rymogi formalne zostana powiadomjeni o terminie

przeprowadzenia rozmo\vy kwalifikacyjnej.

Drawsko Pomorskiel dnia 16 stycznia 2018 r.
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ogtoszeh

