
Załącznik Nr 2
do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze

w UrzeĄzie Gminy w Jastrzębiu
Urząd Gminy w Jastrzębiu
ul. Pl. Niepodległości 5
26-5a2 Jastrząb Jastrząb, dn'Ż4'o1.201'2r.

WÓJr GMII,IY JA|TRZĄB
oGłAsZA NAB)R

NA NoWo TWORZONE STANoWIsKo URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY

Inspektor ds. ochrony Środowiska
(nazw a stanowi ska pracy)

1. Do głównych zadań pracownika będzie nalezało wykonywanie obowiazkow z zakresu:
a) załatwianie spraw doĘczących wszelkich aspelrtów ochrony środowiska na terenie Gminy,
b) pozyskiwanie funduszy na ochronę środowiska z programow krajowych orźV pomocowych

I'E,
c) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć,
d) realizacja zadah w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodnej i ściekowej,
e) przeprowadzanie procedur ząmówień publicznych zwią.zanych z ochroną środowiska

2. Niezbedne wymagania:
a) wykształceni e wyzsze kieru nkowe,
b) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
c) wskazane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, min. 3 - letni stilŻ pracy,
d) obywatelstwo polskie,
e) znajomośc przepisow z zakresu ochrony środowiska i KPĄ znajomość zagadnień

zslłiązany ch z fu nduszami Unii Europej skiej,
f) biegła znajomość obsługi komputerą pakiet office,
g) dobry stan zdrowia,
h) nieposzlakowana opinia,

3. Dodatkowe wymagania:
a) zdolność organizacyjną kreatywnośó, inwencj a,

b) odpowiedzialnoŚć, umiejętność pracy w zespole,
o ferta powinna zawierać następuj ące dokumenty :

a) list moĘwacyjny,
b) Ąciorys (CV)'
c) kwestionariusz osobowy, (osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
d) dokument poświadczający wyksźałcenie, ( kopię)
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, (kopię)
f) oświadczenie kandydata o niekaralnoś ci za przestępstwo umyślne,
g) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na

wolnym stanowisku urzędniczyrą
h) kopie świadectw pracy'
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
postępowania konkursowego , zgodnie z ustawą z dnia 29 sie1pnia 1997 roku o ochroilie
danych osobowych (Dz.U. z2a02t. Nr 10l' poz.926 zsńź. zm.).

Wymagane dohlmenty rekrutacyjne nalezy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą ną adres
urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanovłiskn -Inspekt-or ds. ochron}ł śrdowislm w terminie do
dnia 06.02.2012r. oferty, Hóre wpłyną do urzędu p wyzej określonym terminie nie będą
rozpatrywane. Ir'formacja o wyiku nąbaru będzie umieszczona w BIP oraz rcl
Urzędu Gminy.


