
URZĄD MIEJSKI W BORKU WLKP.
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 ds. inwestycji, dróg i remontów

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) nieposzlakowana opinia,
4) wykształcenie: 
a) wyższe, preferowane techniczne z zakresu budownictwa lub pokrewne umożliwiające wykonywanie 

zadań na stanowisku lub 
b) średnie budowlane oraz staż pracy w administracji min. 2 lata, w tym na stanowisku związanym 

z inwestycjami min 1 rok,
5) znajomość przepisów z zakresu samorządu gminnego oraz z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku 

(min. Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego)
6) umiejętność interpretowania przepisów prawa i wykorzystania ich w praktyce,
7) umiejętność obsługi urządzeń biurowych, w tym komputera i internetu. 

2.Wymagania dodatkowe:

1) preferowane  predyspozycje  osobowościowe:  zdolność  analitycznego  myślenia,  komunikatywność, 
umiejętność pracy zespołowej, konsekwencja i odpowiedzialność w działaniu, samokontrola, życzliwość,

2) ogólna znajomość procesu inwestycyjnego oraz zasad kosztorysowania,
3) prawo jazdy kat. B. 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór obejmuje:

1) nadzór nad inwestycjami i remontami,
2) nadzór nad budową, utrzymaniem, oznakowaniem i modernizacją dróg gminnych,
3) współudział w przygotowywaniu programów gospodarczych,
4) przygotowywanie założeń technicznych do szacunków finansowych,
5) przygotowywanie założeń technicznych do WPF,
6) współudział w przygotowaniu dokumentów do pozyskania funduszy unijnych.

4) Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy i list motywacyjny,
2) dokumenty potwierdzające staż pracy i kwalifikacje zawodowe, 
3) kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
4) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe,
5) oświadczenie  o  korzystaniu  z  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych  oraz  korzystaniu  pełni  praw 
publicznych,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oferty prosimy przesyłać na adres:
Urząd Miejski
Ul. Rynek 1
63-810 Borek Wlkp. 
lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu, mieszczącego się w ratuszu, pokój nr 1 (I piętro) w nieprzekraczalnym 
terminie do 31 sierpnia 2011 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne 
stanowisko urzędnicze ds. inwestycji, dróg i remontów”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. w dniu  01 września 2011 roku.

 
Zastępca Burmistrza
/-/  Elżbieta Pawlak


