
ZARZ4DZENIE NR J.A.... 12013
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

zdnia ^LSkttUSikJ^^

wsprawie powolania komisji konkursowej do spraw naboru na wolne stanowisko pracy
zarzadcy energetycznego wUrzedzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Na podstawie §5ust. 2Zalacznika do Zarzadzenia nr 27/2011 Burmistrza Miasta iGminy
Chorzele z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru
pracownikow wUrzedzie Miasta iGminy wChorzelach, zarzadza si? co nastepuje.

§1

Powohije si? komisj? konkursowa^ ds. naboru na wolne stanowisko pracy zarzadcy
energetycznego wUrz?dzie Miasta i Gminy wChorzelach wskladzie:

1) Beata Szczepankowska- Przewodnicz^cy Komisji
2) Andrzej Kowalewski - Sekretarz Komisji
3) Agnieszka Opalach - Czlonek Komisji

§2

Zadaniem komisji konkursowej jest przeprowadzenie procedury naboru na wolne stanowisko
pracy, oktorym mowa w§1oraz sporzadzenie protokohi zprzeprowadzonego naboru.

§3

Wykonanie zarzadzenia powierza si? Przewodniczacemu Komisji.

§4

Zarzadzenie wchodziw zycie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgi Beats Szczepankowska



Urzad Miasta i Gminy
w Chorzelach

ill. StanistawaKomosinskiego 1, 06-330 Chorzele

OGLASZA NABOR

na stanowisko pracy zarzadca energetyczny

l.nazwastanowiska - stanowisko pracy zarzadca energetyczny
wymiar czasu pracy - 1 etat
komorka organizacyjna - stanowisko pracy wReferacie Rozwoju Miasta i Gminy w
Chorzelach

Pracodawca zastrzega sobie mozliwosczatrudnienia na czas okreslony.

2.Wymagania niezb?dne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego, Unii Europejskiej lub innego panstwa, ktoremu

napodstawie umow miedzynarodowych lub przepisow prawa wspolnotowego
przyshiguje prawo do podjecia zatrudnienia naterytorium RP

b) posiadanie: wyzszych studiow technicznych nakierunku architektura,
budownictwo, inzynieria srodowiska, energetyka lub pokrewne, znajomosc
przepisow ustawy: Prawo energetyczne, Prawo budowlane,

c) posiadanie pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystanie zpelni praw
publicznych,

d) posiadanie stanu zdrowia pozwalaj^cego na zatrudnienie na w/w stanowisku,
e) niekaralnosc za przestepstwo umyslnie scigane zoskarzenia publicznego lub za

um> sine przestfpstwo skarbowe,
f) cieszenie si^ nieposzlakowan^ opinia,
g) wymagane doswiadczenie zawodowe: co najmniej 1 rokpracy

w administracji samorzadowej,
h) doswiadczenie w realizacji spraw zwiazanych zzarzqdzaniem energetycznym

w gminie.

3.Wymagania dodatkowe:
a) zdolnosci organizacyjne, komunikatywnosc, dyspozycyjnosc, odpowiedzialnosc,
b) dokladnosc w wykonywaniu zadan.

4.Zakres wykonywanych zadan na stanowisku:
1) kontrola kosztow energii,

2) prognozowanie zuzycia energii,

3) opracowanie koncepcji dzialan energooszczednych,

4) kreowanie efektow ekonomicznych,

5) okreslaniestrategii uzytkowania energii,

6) pozyskiwanie srodkow zewnetrznych oraz koordynacja i ewidencjonowanie ich

wykorzystania na terenie gminy,



7) monitorowanie procesu realizacji zalozonych wdokumentach planistycznych gminy
przedsiewziec zmierzajqcych do redukcji zuzycia energii iemisji C02 oraz innych
zanieczyszczen,

8) sprawowanie nadzoru energetycznego nad obiektami uzytecznosci publicznej.

5.Wymagane dokumenty:
a) zyciorys (CV),
b) list motywacyjny, . . . . .
c) kserokopie dokumentow potwierdzajacych wyksztalceme iposiadane umiej?tnosci,

dyplom ukohczenia studiow wyzszych na kierunku architektura, budowmctwo,
inzynieria srodowiska, energetyka lub pokrewne - poswiadczone za zgodnosc z
oryginalem, ... , • •

d) oryginalny kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej si? ozatrudnienie,
e) inne dodatkowe dokumenty oposiadanych kwalifikacjach iumiej?tnosciach-

poswiadczone za zgodnosc z oryginalem,
f) dokumenty potwierdzajace przebieg pracy zawodowej- poswiadczone za zgodnosc z

oryginalem, ,g) oswiadczenie zlozone pod odpowiedzialnosci^karna, dotyczace posiadama pelnej
zdolnosci do czynnosci prawnych,

h) oswiadczenie o korzystaniu zpelni praw publicznych,
i) oswiadczenie oniekaralnosci za przest?pstwo popemione umyslnie, scigane z

oskarzenia publicznego lub umyslne przest?pstwo skarbowe.
j) oswiadczenie kandydata ostanie zdrowia pozwalajacym na zatrudnienie

na w/w stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy skladac osobiscie wsiedzibie Urz?du Miasta
iGminy w Chorzelach w sekretariacie Urz?du lub poczta, na adres Urz?du - 06-330
Chorzele ul. Stanislawa Komosinskiego 1, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko
zarzadcy energetycznego "w terminie do dnia 14 lutego 2013 r. do godz. 13.00

Aplikacje, ktore wplyn^do Urz?du Miasta iGminy wChorzelach po wyzej okreslonym
terminie nieb?da^rozpatrywane.
Informacja owyniku naboru b?dzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej (www. chorzele.bip.org.pl.) oraz natablicy informacyjnej w
Urz?dzie Miasta iGminy wChorzelach przy ul. Stanislawa Komosinskiego 1(hoi, przy
punkcie informacyjnym).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegolowe CV
(zuwzglednieniem dokladnego przebiegu kariery zawodowej), powinny bye
opatrzone klauzula:
Wyraiam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych wofercie pracy dla potrzsb n.ezbednych do
reaUzacji procesu rekrutacji zgodnie z usta^z dnia29 sierpnia 1997 r. oochrome danych osobowych (te. U. z
2002 r. Nr 101, poz.926 zpoz. zm.) oraz ustaw^ zdnia 21 listopada 2008 r. opracownikach samoizaxlowych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 223, poz. 1458z poz. zm.) .

Dokumenty osob, ktore nie zostanq zatrudnione beda^zniszczone.

.BURMISTRZ.

mgi Beata Szczepankowska


