
ZAKŁAD NlERUCHOMOŚC| KOMUNALNYCH

W PRUSilCz'U GDAŃSKIM

. sAMoRzĄDoYYY ZAKŁAD BuDŻEToYlrY

z siedzibąprzy ul. Grunwaldzkiej 71A

OGŁASZA NABOR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

STARSZY REFERENT DS. TECHNlCZNO _ EKSPLOATACYJNYCH

.FERTA ilK';li,ó§';l;,:T:]r, 2019 r

1. Wymirgar'ia niezbędne:

a) Wykształcenie co najmniej średnię,

b) Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe,

c) Mininrr,rm roczne doświadczenie zawodowe w zakresie administrowania

nieruchclnrośc iami,

d) Bardzo dobra znajomość obsługi komputera(pakiet Office).

e) Zna.jomość zagadnieri z zaktęsu gospodarki nieruchomościami, własności lokali, ochrony

praw lokatora, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego,

0 Systematyczność, dokładność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

g) Brak skazalria prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigarre z

oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) Obywatelstwo polskie. nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych

oraz korzystanię z pełni praw publicznych,

2. Wl,nlagalria dodatkowe:

a) Posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie zarządzania nieruchomościami * będzie

nlile widziane

3, Zakres wykonywar-rych zadań na stanowisku:

a) Obsługa najemców,

b) Admirristrowanie nieruchomościami gminrrymi.



-1. W;u,Lrrrki plac\l :

- Umowa o pracę: pierrłszu o pracę zarł,ierana.jest na czas określony rrraksymalr'ie rra 6

nriesięc,v

po tym okresie możliwe.iest zawarcie kole.jnej umowy o pracę,

- Wyrrriar czasu pracy: pełen etat 40 godz. tygodniowo( w przypadku osób

rriepełnospralvnych. zgodnie

z clclrębnyrtri przepisarrri),

- Specyfika pracy: pIaca biurowa otaz w terenie, związana z realizacją zadań.

5. Wyrnaganedokumenty:

- ('V z cltlltłac,lny,t-t-l opisenl dotyclrczasowego przebiegu prac), zawodowej,

- List lllotl wac5jn1.

- Ksęrokopie dokumentów,potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

- Oświadczenie o nieposzlakowane.j opinii.

- OŚn'iadczerrie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ściągane z

oskarzerria

pr,rblicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

prrbliczrrl,ch,

- Inne dodatkowe dokurtletlty o posiadanl,ch kwalifikaciacli i umie.jętilościaclr,

- Oświadczęnię z włastroręcznie podpisaną klauzulą:

,, Wl't'tt:ttll1 zgoclę nu przel|l,arzanie moic,h clanyc,h oro6oy,ych w Zakładzie

ll i e r uc ho m o ś c i Ko munal ny c h v, P rus z c zrt G d a ńs ki.m S a mo r z qdo **ym Zakł adz i e

Bttdżetov;ym przy u.l. Grun1,1,aldzkiej 7 ] A ncl potrzeby obec,nego procesu rekrutacji. "

WYmagane dokLtmetrty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zakładu Nieruchomości

Komunalnych rł' Pruszczu Gdańskim lub pocztą na adres Zakładu ( ZakŁad Nieruchomości
KonrunalnYch w Pruszczu Gdańskim - Samorządowy Zakład Br.rdżetowy, ul. Grunwaldzka7lA,
83-000 Pruszcz Gdaliski )z dopiskiem: DoĘczy naboru na stanowisko Starszy Referent Ds.
f'echniczno - Eksploatacyinych w ternrinie do drria 15 marca 2019r. od clrria ogłoszenia na

stronie internetowtj Zakładu Nieruchomości l(omtrnalnych w pruszcztt Gdańskim
y-u_w lnL€Ilr S 114.!Ę!!1

APlikac.je. kttire wpłyrrą do Zakładrt po wvźe.i określonym ternrinie nie bęclą rozpatrywane.

Inlormacja o wyrriku llaborrt będzie unrieszczorta na stronie internetowe.j ZakładLl o1azna tablicy
ogłoszeri wewntltrz budynku w siedzibie Zakładu w Pruszczu Gclańskim.



Zgodnie zarl. 13 ust, 1 i r-rst. 2 ogolnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zdntaL7
kwietnia 2016 r. informuję, iz:

Adnlirlistratorem Pani/Palra darry,ch osoboił,l,ci-i jest Dyrektor Zakładu Nieruchomości
Konlunalnyclr Samorządowego Zakładu BLtclzetow,ego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,
przy r-rl. Grunr,valdzkiej 7l A, który reprezelltuie Gnir-rę Miejską Pruszcz Gdański,
Adlnirristrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z ktclrym mogą się Paristwo
sko ntakto wać pod ad re se m e-mai l i od (tlpr urz.g;gd411§Llp]
Parri/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na
poszczegoltle stanowiska pracy oraz prowadzenia spraw kadrowych na podstawie ustawy z
cJnia 21 listopada 2008 r. o pracownilrach samorządowych, zgodnie zart,6 ust 1 lit. a) i c)
rozporząd'zerria Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201 61679 z dnta 27 kwietrria 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zw,lązku z przęIwaruaniem danych osobowych i w
sprawie srł,obodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
Odbiorcą Pani/Pana danyclr osobowyclr będą Komisja rekrutacyjna oraz mogą być: Poczta
Polslta S.A. poclmioty ślłiadczące dla Adrllillistratola usługi prawne oraz innę organy
pLrbliczne. sąd.v i inni odbiorcy legitl,nrujący się interesem praw,nym w pozyskaniu danych
osobor.ł,1,,ch.

Pani/Pirlra clane osobowe nie będą przekaz),wane do paristlł,a trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Pani/Pana clane osobowe będą przechowywane:

W przypadklr kandydatow ktorzy nie zostali przyjęci w procesie rekrutacji- przęz okres 7 od
dn itr zakoriczenia rekn rtacj i.

W przl'padkr-r kandydatow którzy zostali zatrudrrieni - przez okres przewiclziarry w Instrukcji
kancelaryjne.j, stanowiącej załącznik rrr 1 do rozporządzeniaPrezesa Rady Ministrow z dnia
1 8 stycznia 201 1 r. w sprawie instrrrkcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

Posiacla Parri/Pan prawo dostępu do treści swoich clarrych oraz plawo ich sprostowania,
usullięcia. tigratriczenia przetwarz,ania. prawo do przenoszenia clanyclr. prawo wniesienia
sprzeciw'ut. pra\Ąlo do colllięcia zgocly w,ciorł,oirlym nomencie bez w.pływu na zgodność z
Prawenl przetw'arzania (_jezeli przetwarzanie odbylł,a się na podstawie zgod1,), ktorego
clokonano na podstawie zgody przed jej cofirięcienr;
W przypadku gdy vznaPan/Pant iż przelwarzanie danych osobowyclr Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzęnia o ochronię danych osobowych z
dnia27 kwietnia ż0I6 r., ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochronl,Danych Osobow_vch z siedzibą przy ul. Stawki 2.00-193 Warszawa,
Poclanie przez Palla/Panią dalrych clsobow.vch.jest w.l,mogiem ustawowym oraz
obow'iązLljącl'ch regulacji rvewnętrznyclr. Jest ParVPani zobowiązana do ich podania a
ltonsekwet-lcją rriepodania danycl,i osobowych będzie brak mozliwości uwzględnienia
Pana/i kandydatury w procesie rekrutac.ji.
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Grzegorz Moruwski

Dyrektor

zukłudu ]yierucltomości komunalnych w pruszczu Gduńskim
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