
ZAKŁAD Nl ERUCHOMOŚC| KOMUNALNYCH

W PRuszczu GDAŃ§KIM

SAMO RZĄDOVUY ZAKŁAD BU DŻETOVYY

z siedzibą przy u!. Grunwaldzkiej 71A

OGŁASZA NABOR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

STARSZY REFERENT DS. TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNYCH

oI.ERTA i'flirlH')Ti,i 3i]o, 20lL) r.

l. Wvmagalliarliezbędne:

a) Wl,kształcenie co najmniej średnie,

b) Millir-lrr-rm 2 letnie doświadczenie zawodowe"

c) Minimut'll roczne cloświadczenie zawodowe w zakresie adnrinistrowania

nierltclromościami,

d) Barc,lzo dobra znajomość obsługi komputera(pakiet Otace),

e) Z,rra.iolnośc zagaclnień z zakresu gospodarki nieruchomościami, własności lokali, ochrony

Praw 1okatora, mieszkalriowym zasobie gminy i zmianię kodeksu cywilnego,

f] Sl'stenlatyczność" dokłaclność. komunikatywność i unriejętriość pracy w zespole.

g) Brak skazania prawomocnym wyrokien sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarzenia publicznego lLrb umy.ślne przestępstwo skarbowe.

h) Obyivatelstrvo polskie, rTieposzlakowana opinia" pełna zdolnośc do czynności prawnych

oraz liorzystarrie z pełrri praw publiczllvch.

2. Wytr' agarria dodatkowe:

a) Posiadanie ttprawnieti zawodowych w zakresie zaruądzania nieruchomościami - będzie

rrrile widziarre

3. Zakres wykorrywanych zadali na stanowisku:

a) ObsłLrga tra.jencow,

b) Adrninistrowanie nieruchomościar',ii gmirrnymi.



4, Warunlti placy :

- Ljnrolva o Pracę: pierwsza o pracę zawierana .jest rra czas określony maksymalnie na 6
miesięcy

po t1,,nl okresie mozliwe.iest zawarcie koiejnej Llmowy o pracę,

- WYnliar cZaSLl pracy: pełen etat 40 godz. tygodniowo( w przypadktr osób
niepełrlosprarvnych, zgod ni e

z odrębrryrni przepisanli),

- SPecyfika pracy: praca biurowa oraz w terenie, zwlązana z realizacją zadań.

5. Wynaganedokr"u-llenty

- cv z dokładnym opisern dotyclrczasowego przebiegr-r placy zawodowej,

- [.ist motywacyjny,

- KserokoPie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- ()śtł,iac]czetrie o nieposzlakorvarie.j opirrii.

- OŚrviadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełniorre umyślrrie ściągane z
oskalzen ia

publicznego 1ub umyślne przestępstwo skarbowe.

- OŚwiadczenie o Pełrlej zdolności do czynności prawnyclr i korzystaniu z pełni praw
publiczrrycl.,

- lnne clodatkowe dokumerrty o posiadalrych kwalifikac.jach i r_rmiejętnościach,

, Oświadczente z własnoręcznie podpisaną kiauzulą:

,,IĄ/Yl'ażam zgodę na. przetwarzanie nloich danych oro6gylych w Zakładzie
IVieruchrlmoŚci Komunalnych yp Pruszczu Gdanskiln Samorzqtlowym Zakłaclzie

Budzerowym przy tłl. Gratnu,a.tdzkiel 7 ] A rta potrzcb)) obecnego procesu rekrutac.ji. ''

Wymagane dokut]letlty aplikacy,jne należy skłaclać osobiście w siedzibie Zakłaclu Nieruchomości
Kortrunalnych w Pruszczt-t Gdańskim lr,rb pocztą na aclres Zakładu ( Zakład Nieruchomości
Komunalnych w Pruszczu Gdańskim - Sarnorządow1, Zakład Budzetowy, ul. Grunwald,zka7lA,
83-000 Pruszcz Gdański )z dopiskiem: Do§czy naboru na stanowisko Starszy Referent Ds.
Techniczno - EksPloatacYinych w terminie do dnia 21 lutego 20l9r. od dnia ogłoszenia na stronie
internetoWei Zakładrr Nieruclronrości Konri-rnalnyclr w Pruszczu Gdańskim www.zŃ,prltszcz.net.pi
APlikacje. P1o.ę q'Płyn ą do Zakładu po wyzej określonyrn terminie nie będą rozpatrywane,
Informacja o wYniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zakładu olaz natablicy
ogłoszeri wer,ł,nątrz brrdynku w siedzibie zakładu r,v pruszczu Gclańskinl



Zgodnie zart, 13 ust. 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenlao ochronie danych osobow1,g| zdnia2]
kwietnia 20l6 r, infornru.ję. iz:

1. Aclrllinistratoret-n Pani/Parla dałlyclr c,.o§6rłl.ch jest Dyrektor Zakładu Nieruchomości
l(onlltllaltlr ch Satllorząclolvcgo Zakłaclrr L]ltclzetowego z sieclzibą rv pruszczlr GcJańskim,
PrzY ul, C}rurnwaldzkie.j 7l A, ktory reprezer'tu.je Grlinę Miejską PruszczGdariski.

2, Adnrinistt'ator wyznaczył lrrspektora Oclrrony Danycir. z ktorynr mogą się Państwo
sko ntakto wac po d ad rese m e-n' ai l tqd4!ry*s4łg.dąr§kj_p1

3, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą rł, celu przeprowadzenia naboru na
PoszczegÓlne statrou,iska pracy oraz prowaclzenia spraw kadrowych na podstawie ustawy z
dnia 21 listopada 2008 r. o pracowrlikacl,i sanlorządoivych. zgodrrie zart.6 ust 1 lit. a) iÓ)
rozporzaclzetlia ParlanretltLI Europe.jskiego i Rad1,(( jE) 2016l679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
l,v spt,itrłie ochrolrl os(lb lizlczrtyci,t ti zri,iazliu ,1,p1,7,eIw.arz,atlieI-t-t clarrycli osoborłl,ch iw
sprar,vic slł'oboclr-iego przesyłlr takich clanvch oraz uclr1,lellia clvrektyrł,y 95i46/WE (ogolne
rozporządzenie o ochronie danych),

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Komisja rekrutac yjna oraz mogą byó: Poczta
Polska S.A. podr-nioty świadczące d|aAdministratora usługi prawne oraz innę organy
Publiczne. sądy, i i1,lni odbiorcy legitynuiąc1, się itrteresem prawnyn w pozyskaniu danych
osobowvch,

-5. Patli/Pana clane osobou,e nie będą przekazywal}e clo państw,a trzeciego/orgarrizac.ii
Ill iętlzl 1-1i.ll,utl( ) \\ L,i .

6. Pairi/Pana dar'e osobowe będą przechowywane:

1). W przypadkLr kalldydatow ktorzy nie zostali przy.jęci w procesie rekrutacji- przezokres 7 od
dnia zakoliczenia rekrutac.j i.

2). W Prz\pad]<rr karlclyclattiw ktorzy zostali zatruc,lnieni -przęz,okres przew,idziarry w Instrukcji
kallcelarl'jrre.j. starrowiące.j załącznik rrr 1 clcl rozporząclzenia Prezesa Rady Ministrow z dlria
18 stl'cznia 20l1 r. ił,spt,itl,vie instrukc.ji katlcelirrl,jne.j. jednolitych rzeczowl,ch wykazow
akt oraz irrstrr-rkcji w sprawie organizac.ji i zakresu działaniaarchiwów zakładowych.

7, Posiacla Pani/Pan prawo dostępu do treści swoiclr darrych oraz prawo ich sprostowania,
1-1sl"tnięcia. ograniczenitr przetlvarzania, prawo do przenoszenia danych. prawo wniesienia
sPrzecilł'tt. praw'o do cothięcia zgody w dowolnym monlencie bez wpływtr na zgodność z
Prawenl przet\varzallia (jezeli przel\Narzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
clokonano na podstawie zgody przed jej cofhięciem;

8. W Przl"padku gd1' uznaPanlPaniiZprzeIwarzanie danych osobowych Pani/pana
ciotl'czącvclr llan-tsza przepisy ogolrrego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
clnia 27 kw ietnia 20 1 6 r.: ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Oclrrony'Danl'ch Qsg§g11,1,cli z sieclzibą przy trl. Stawki 2.00_193 Warszawa.

9. Podarlic przezPana/Panią clalrych osciborvych jest tvl,nrogienr ltstawo\ĄlylTl oraz
oboił'il}zLtiącvch regulacji lveli,t,lętrz1-1t,ch. .Iest Pirn/Pani zobowiązana cJo iclr podania a
konseltrvellcją rliepodarliił danych osobow,ych będzie brak rnożliwości uwzglęclrlienia
Pana/i karrdydatury w procesie rekrurtacii.

Grzegorz Morawski

Dyrektor

zukładu ]yieruchomości komunalnych w pruszczu Gclańskim


