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Urząd Miasta i Gminy
w Chorzelach

ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 Chorzele

OGŁASZA NABÓR

Na stanowisko pracy d.s. inwestycyjnych w Referacie Rozwoju w wymiarze 1 etatu

l.Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego, Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu
na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego
przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
c) niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za
umyślne przestępstwo skarbowe,
d) cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
e) wykształcenie wyższe,
t) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej, doświadczenie w zakresie
realizowanych zadań na stanowisku pracy,
g) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego,
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo zamówień publicznych,
prawo budowlane.

2.Wymagania dodatkowe:
a) zdolności organizacyjne, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność,
b) dokładność w wykonywaniu zadań.
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie, kontrolowanie i nadzorowanie spraw związanych z inwestycjami
w mieście i na terenie gminy Chorzele;

b) prowadzenie i rozliczanie inwestycji w mieście i na terenie gminy Chorzele;

c) prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z nadzorem inwestorskim
i współpracą z inwestorem zastępczym w ramach wykonywanych inwestycji,

d) współpraca w zakresie przygotowania wieloletnich planów inwestycyjnych oraz
budżetu gminy w zakresie spraw inwestycyjnych,

e) prowadzenie dokumentacji, związanej ze sprawami inwestycyjnymi, w tym spraw
związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
lokalizacji inwestycji celu publicznego

f) prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia w mieście i na terenie gminy Chorzele;

g) przygotowanie terenów budowlanych i współdziałanie z innymi podmiotami
realizującymi inwestycje w mieście i na terenie gminy Chorzele;

h) inicjowanie i nadzorowanie przedsięwzięć z zakresu rozbudowy infrastruktury
komunalnej zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności miasta i gminy Chorzele;

i) współdziałanie ze starostwem powiatowym w sprawach nadzoru urbanistycznego,
architektonicznego i budowlanego;

j) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zaświadczeń o
przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego działek, wyrysów i
wypisów z planów zagospodarowania przestrzennego;



k) koordynowanie bieżącego funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej
i nadzorowanie ich eksploatacji,

l) sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych inwestycji i remontów;

m) przygotowywanie dokumentów i wykonywanie czynnoset związanych z
prowadzonymi inwestycjami i rozliczaniem rzeczowo - finansowym inwestycji oraz

~ realizacją zamówień publicznych,
n) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń, związanych z wykonywanymi

zadaniami,
o) wykonywanie czynności i sporządzanie dokumentacji, w związku z realizacją

zamówień publicznych i zamówień poniżej równowartości 14 000 euro, zgodnie z
przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi urzędu.

4. Warunki pracy:
Praca jednozmianowa 8 godzin dziennie, praca umysłowa, pomieszczenia biurowe
położone na parterze budynku.

5.Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane umiejętności,
kwalifikacje zawodowe poświadczone za zgodność z oryginałem,
d) oryginalny kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
poświadczone za zgodność z oryginałem,
t) dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej, poświadczone za zgodność
z oryginałem,
g) oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące posiadania pełnej
zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz
niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach, w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi
mniej niż 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Chorzelach w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu- 06-330 Chorzele
ul. Stanisława Komosińskiego l, z dopiskiem: "Dotyczy naboru pracy d.s.
inwestycyjnych w Referacie Rozwoju" w terminie do 3 listopada 2014 r. do godz.14.00
(ostateczny termin wpływu aplikacji).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i gminy w Chorzelach po wyżej określonym
terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej (www.chorzele.bip.org.pl.) oraz na tablicy informacyjnej w
Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach przy ul. Stanisława Komosińskiego l (hol, przy
punkcie informacyjnym).
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone
klauzulą:
Wyrażarn zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.

Nr 101, poz.926 z póz. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r.
Nr 223, poz. 1458 z póz. zm.) .
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mat Beata Szczepankowska
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