
ZAKŁAD NlERUCHOMOŚG! KOMUNALNYCH

W PRUSZ.C]ZV GDAŃSKIM

_ SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

z siedzibąprzy ul. Grunwaldzkiej 7{A

OGŁASZA NABOR

NA WOLNE S,I,ANOWISKo PRACY

Starszy Referent ds. eksploatacji i rozliczeń

.FERTA,rJ:Zóił'ź,i]§TT:';,.go 20 1 9 r

1. W,,-,nagania niezbędne:

a) Wyl<ształcenie co najtlnie.i średnie,

b) Minimun 2letnie doświadczęnie zawodowe, posiadanie uprawnień zawodowych w zakresię zarządzania

rr ierttc llo lttost,ia nl i

c) MiIlinlrrnl loczne doświadczenie zawodowę w zakresie adrninistrowania nieruchomościarni,

d) Bardzo dobra znajomość obsłLrgi kornputera(pal<iet Office),

e) ZIla.|olllclśc zagacinień z zal<l,estt gospodarl<i nieruchornościanii, własności lokali, ochrony praw lokatora,

ln ieszkaniowv,t-ll zasobie gnl irry, i zInianie kodekstl cvr,i,i lticgo,

0 Systernatycznośc. dokładnośc , l<omLrnikatywnclśc i umie.|ętnośc placy \\, zespole,

g) Brak skazania prawomoclryll wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarzenia publicznego

lub Lrnlyślne przestępstwo skarbowe,

h) Obywatelstwo polskie, rlieposzlakowana opinia, pelna zdolnośc do czynności prawnych oraz korzystanie

z pełni prarv publicznych.

),. Zakręs wykonywanych zadań na stanowisku:

a) ObslLrga najelnców,

b) Adniinistrorvanię niet,ttchonlościanli gllinny,rrli,

.1. Warunl<i pl,ac)l .

- Ulnowa o placę: pietrvsza o l)I,acę zawierana jest ria czas określony mal<synralnie Ina 6 miesięcy

- Wyrnial czasu pracy: pełen etat 40 godz. tygodniowo( rv przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie

z odrębnymi przepisani),

- Spec;,fil<a placy: placa biurolva oraz w terenię. związana z realizacją zadań.



5, Wvnlaganedol<unlenty:

- CY z dokładnvnl opisęlll dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

- [-ist motywacy,jny,

- Kserokopie dokumentów potwierdzających wyksztalcenie i krvalifi kacje zawodowę,

- Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.

- Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ściągane z osl(arżenia

pLrblicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- Ośrł,iadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw pubłicznych,

- lnne dodatkowe dokurnenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- Oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:

,,IĘyrazam zgodę ncł przet\Ą)urzanie m()ich danych oro6o11lychw Zakladzie

1,I i e ru c ho mo ś c i ko mun al ny c h w p r u s z c zu G da ns kim s amo r z qdowym zakl adz i e

Budzel.clu,).,l]l prz), ul. Grunyl,ctlllzkiej 7 ] A ną potrzeby obecnego procesu rekrutacji."

Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy składać osobiście w siecizibie Zakładu

Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim lub pocztą na adręs Zakładu

(Z,akład Nieruchomości Konrunalnych w Pruszczu Gdańskim Samorządowy Zakład

Br-rclżetowy. ul. Grunwaldzka 71A,83-000 Pruszcz Gdariski) z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko Starszy Referent ds. eksploatacii i rozliczeń w terminie

cjo drria 18 iutego 20I9r. od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Zakładu Nieruchomości

Kornunalnych w Pruszczr-r Gdańskim. Wynik rekrutacji zostanie ogłoszony w dniu 19.0ż.ż019 r.

Aplikacje. ktore wpłyną do Zakładu po wyze.j określonym terminie nie będą rozpatrywane.

lnfbrnlac.ia tl \Ą,yrliku lraboru bęclzie tln-iieszczoIla na strot-tie internetowej Zakładtl

oraz na tablicy ogłoszeri wewnątrz br-rdyrrkr,r w siecizibie Z,akładv w Pruszczu Gdańskim,



Zgoclnie z art. lj ust. 1 i lrst, 2 ogolnego rozporządzenia o oclrronie danych osobowych z dniaL]
kw,ietnia 2016 r, inlbrnlu.ję. iż:

_],

1. Adnirlistratorenr Par-ri/Pana darryclr osobolvyclr jest Dyrektor Zakładu Nieruchomości
Konlunalnl,ch Samorząclorvego 'Zakładu Birdzetowego z siedzibą w,Pruszczu Gdańskim,
przy r,r[. Grunwaldzkiej 71 A, który reprezentu.|e Gminę Miejską Pruszcz Gdański.
Adnlinistrator wyzllaczył Inspektora Ochrony Darrych, z którym mogą się Państwo
s k o nt ak t o wac p o d ad re s e m e - m ai l i o cl i i{.] 

p rtr52,.c2gdą,"nr!irp]
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprorł,adzenia naboru na
poszczegolne stanowiska pracy oraz prowaclzenia spraw kadrowych na podstawie tlstawy z
dnia 21 1istopada 2008 r. o pracownikach sarrrorządowyclr, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a) i c)
1,oz,porządzenia Parlamentu Europe.jskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia ż016 r.
w spl,arł,ie ochrony osob l'tzycznych w związktr zprz,eIwarzanienr danych osobowych i w
sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych),
Odbiorcą Pani/Pana clarrych osobowych będą Kornis.|a rekrutacyjna oraz mogą być: Poczta
Polslta S.A. podlnioti śrriaclczące dla Acinirristratora usługi prawne oraz inne organy
pr-rbliczrle. sądl, i inni oclbiorc"r- legit1,,rrrr-rjący się interesen praw,llym w pozyskaIriu danych
osobow;-ch,
Pani/Pana clane osobowe nie będą przekazywane do paristwa trzeciego/organtzac.ji
między,narildolvej .

Pani/Parra dane osobowe będą przechowy\Ą,alle:

).

l). W przypadku kandydatow którzy nie zostali przy.jęci rvprocesie rekrutacji- przez okres 7 dni
ocl dnia zakończenia reltrutac.ii, '
W przypadku kandydatów którzy zostali zatrudnieni - przęz okres przewidziany w Instrukcji
katrcelar_l"jnej. stanowiącel załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnla
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcjikancelaryjnej, jednolitychrzeczolłl,ch wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizac.ji i zakresu działanta archiwow zakładowych,

Posiada Pani/Pan prawo dostęplr do treści swoich clanych oraz prawo ich sprostowania,
Ltsttllięcia" ograniczenia przetwarzania. pra\\,o do przelloszenia danl,ch, prawo w.niesierria
sprzecivvu. prawo do cofhięcia zgod1, w dowolnym molnencie bez wpływu na zgodność z
prawem przeIwarzania (iezeli przelwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgocl5,, przed jej coflrięciem;
W przypadku gdy uzna Pan/PaniiZprzętwarzarrie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogolnego roz,porządz,enia o ochronie darrych osobowych z
dniaż7 kwietnia ż016 r.; nra Pan/Pani prarł,o do wniesienia sltargi do Prezesa Urzędu
Oclłrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa,
Podanie przezPanalParrią danych osobowyclr jest wymogienr ustawowym oraz
oborviązuj ąc),ch regulac.ii wewnętrzrrych. Jest ParVPani zobowiązana do ich podania a
konseltrvenc.ją niepodarria danych osobowych będzie brak rnożliwości uwzględnienia
Pana/i kirrrdl,datury w procesie rekrutac|i,

Grzegorz Moruwski

Dyrektor

zukłart u lyieruch onlości komunalnych w pruszczu Gcluńskim
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