
ZAKŁAD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

W PRUSZCZU GDAŃSK|M

- sAMoRzĄDovVY ZAKŁAD BUDŻETovlfY

z siedzibąprzy ul. Grunwaldzkiej 71A

OGŁASZA NABOR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INSPEKTOR NADZORLI INWESTORSKIEGO

.FERTA,lffi;T)l,ł,l'3i|r 20 l 9 r

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyzsze lub średnie techniczne(branża budowlana iub instalacyjna),

b) uprarłnierriabudowlane

c) dobra znajomość obsługi komputera - pakiet MS Office,

d) znajorlość ustaw: Prarł,o budowlane, Prawo zamowień publicznych, Ustawa o oclrronie

praiv lokatorów" nlieszkaniowl,m zasobie grnin"

e) systematycznośc. dokładność , komuniktrt1,,lłnośc i umiejętrrość pracy w zespole,

1) brak skazania prawonocnym w),rokiem sądu za urnyślne przestępstwo ścigarre

z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia. pełna zdolność do czynności prawnych
oraz korzy,stanle z, pełni praw publicznyclr.

2. Wyn-ragania dodatkowe:
a) preferowany staz prac), na podobnym stanowisku - co najmniej 6 lat(wykształcęnlę

średnie) Iub 4 letni(w,vkształcenie wyzsze)

b) urnic,jętność wykonywarria i sprawdzanta kosztorysów,

c) nTile widziane doświadczenie w technicznl,m utrzymanirr budynków mieszkalnych,

3, Zakres rvykonyrł,anych zadań lla stanowisltu:
a) prowadzenie całokształtr: prac związanych z realizac.ią inrł,estyc.ji planowanych

ze środkow budzętu Miasta.

b) prowadzenie całokształtu prac zwl,ązanych z reallzacją Rocznego Planu Remontów

(nadzor. przeglądy tech., rapofiowanie. sporządzanie protokołow zdawczo-odbiorczych

lclkaji, ltstalanie przyc,z>ln awarii. podejmowanie działań w przypadkach występujących

zagrożeń)



c) prowadzenie książek obięktów budowlanych zgodnie z zaplsami ustawy Prawo

budowiane.

d) prorvadzenie korespondencji i współdziałanie z referentami Urzędu Miasta Pruszcz
Cdariski.

4. Warunki placy :

- unowa o pracę w oparciu o Ustawę o Pracownikach Samorządowych

- wymiar czasu pracy: pełen etat - 40 godz. tygodniowo
(w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

- specyfika pracy: praca biurowa oraz- w terenie. zwtązana z realizaclą zadań.

5. Wymagane dokumenty:
- CV z dokładnym opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

- List motywacy,jny

- uprawnieniebudowlane,

- Kselokopie dokurnentow potwierdzającyclr wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

- Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

- Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ściągane

z oskarzenia pLrbliczllego lulb r"rmyślne przestępstwo skarbowe,

- Oświadczenie o pełnej zdolności do czynrrości prawnyclr i korzystanitt z pełtri praw

publicznych,

- Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- Oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:

,,Wyraza.m zgodę na przetwar:anie moich. danlch osr.lbov),ch w Ząkłądzie Nierrtchomości Komunalnych

v, Prus:c:t,t Gdańskim Sanltlrzqdov,l,m Zttklądzie Blrdze|o\D:nl przy ul. Cruny,aldzkiej 7 } A

na patr:eby obecnego procesu rekrutacji."

Wyrrragane doktrmenty aplikacyjne nalezy składac osobiścię w siedzibie Zakładu Nieruchomości

Korrrurrain.n-ch rł, Pruszczl-t Gdariskim lub pocztt1 na adres Zakładu ( Zakład Nieruchomości

Komunalnych w Pruszczu Gdańskim - Samorządowy Zakład Budzetowy , ul. Grunwa],dzka7lA,

83-000 Pruszcz Gdański )z dopiskiem: DoĘczy naboru na stanowisko Inspektor Nadzoru

Inwestołskiego w tenninie do dnia 21 lutego 2079r. od drria ogłoszenia na stronie internetowej

Zakładu Nierr-rchomości Komrrrralnych w Pruszczu Gdańskim lł,r.ł,łr,.zllk.prltszcz.lret.pl

Aplikac.ie. które wpłyną do Zakładu po wyźej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

Infbrrnacja o lvl,niku naboru będzie umieszczona na stronie intęrnetowej Zakładu oraz natablicy

ogłoszeri wervnątrz budynku w siedzibie Zakładtl w Pruszcztl Gdańskim.



Zgodnie z arlr 13 r_rst. 1 i ust, 2 ogolnego rozpol,ząclzenia o ochronie dan.vch osobowych z dnia 27
kr,l,ietnia 2016 r, illfbrrrrrrję, iz:

1, Adrnirristratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Nieruchomośct
Komunalnyclr Sanrorządowego Zakładu Budzetowego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,
przy ul, Grltnrł,aldzkiej 71 A, ktory reprezentuje Gminę Mieiską Pruszcz Gdański.
Aclrrlillistratof \Ą,\,zllacz1,I IIlspektora OchroI,tl, Darrych. z ktorl,m nlogą się Państwo
s k o trt alit o rł,a ć p o c1 ad re s e tl-t e - nr a i l t o d g.pl§4iłedąir§]ii.irl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na
poszczególne stanowiska pracy oraz prowadzerria splaw kadrowych na podstawie ustawy z
dnia 2l listopada 2008 r. o pracowrrikach samorządowych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a) i c)
rozpol,z,ądzenia Parlanentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia ż016 r.
w,spravvie ochrony,clsób iizycztly,,ch w zrł,iązku ,zpr1,elwarzaniem danych osobowych iw
sprarvie slł,obodnego przesr,łu takich danl,ch oraz r-łchylerria dyrektywy 95/46/WE (ogólne
t, tlz,p tl l, z,aclze n i e cl o c lrro ll i e c1 an y c h ) .

Oclbiorcą Parri/Parla clanyclr osobowy,cli beclą Korrlis.ia rekrr-rtacyIna clraz mogą być: Poczta
Polsj<a S.A. podmioty śrviadczące dla Administratora usługi prawrle oraz inne organy
publiczne, sądy i inni odbiorcy legityrrluiący się interesem prawnym w pozyskaniu darrych
osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
nl i ędzy rrarod o rł,e.i .
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6. Parri/Pana datre osobowe bęclą przeclrou,ywalle:

1 ). \Ą/ przy,padku kandydatórł,ktorzy nie zostali przyjęci w procesie rekrutacji- przez okres 7 od
drria zakończenia rekrutac.j i,

2) \ł' prz,y,padktr kandy,datorł, ktorzy zostali zatrudrrieni - ptz.ęz okres przewidziany w Instrukcji
kancelarl,jrre.j. stanowitlce.l z,ałączrik nr 1 c1o rozporządzenta Prezesa Rady Ministrów z clnia
i 8 stl cznia 201 1 r. w spraw,ie irrstrukcji karrce larl,inej. jednolitych rzeczowyclr wykazów
akt oraz instrukcji lv sprawie organizac.ji izakreslt działania archirvow zakładowycl',

7.

8.

9

Posiacla Pani/Parl prawo dostępu do treści swoiclr clanl,ch oraz praw,o ich sprostowatlia,
usul-lięcia. ograniczenia przetwarzanla" praw,o do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzecirłu, pra\Ą,o do coflrięcia zgody w dor,volnym nlomencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetr.valzania (iezeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). którego
dokonano na podstawie zgody przed je.j colnięciem;
W prz,vpadku gdy uzna PatriPanl t,ż przetwarzałrie danych osobowych Pani/Pana
clotyczących narltsza przepisy ogóinego ro,zporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietrria 2016 r.; nla Pan/Pani prawo do wniesierria skargi do Prezesa Urzędu
Ocl-ironv Dal-ryclr 0.o66ulych z siedztbą przy ul. Sta\Ą,ki 2, 00-193 Warszawa,
Podallie prz,ezPanalPanią darryclr osobow_vch jest w),11oriem ustawowym oraz
obolviązujacl,ch regulacji wewrrętrznych. .Iest Parr/Par'i zobowiązana do ich podania a
konsekil,enc.jil niepodania dar'yclr osoboiłych będzie brak rlozliwości urvzględnienia
Par-ia/i kan cl _vclatrrry w pl,ocesi e rekrtrtac.j i.

Grzegorz Moruwski

Dyrektor

zukładu tr{ier uchomości konluncllnvclt w pruszczu Gdańskim


