
WOJT GMINY

oGŁASZA NABOR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

referent - inspektor ds. gospodarki odpadami

w URZĘDZIE GMINY w LEoNCINIE

1. Wvmagania niezbedne:

a) obywatelstwo polskie;
b) ma pełnązdolność do czynności prawnychoraz korzysta zpełni praw publicznych;
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarienia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d) cieszy się nieposzlakowana opinią
e) wykształcenie średnie lub vtyŻsze;
f) doświad czenię zawodowe : stai pracy min. 2 |ata;
g) znajomość przepisów prawa związanego z problematykąna stanowisku pracy:

- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach'
- ustawy o odpadach,
- Kodeksu postępowania administracyjnego'
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- przepisy wykonawcze do tych ustaw.

h) stan zdrowia pozwa|ający nazatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.

2.Wymagania dodatkowe:

a) dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
b) uprzejmość i ŻyczItwośó w kontaktach z obywatelami'
c) samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
d) umiejętność pracy w zespole, komunikatywnośó,
e) poczucie o dpowiedzial no ści za r ea|izow ane zadania,
f) rzetelnośó, dokładnoŚó, terminowośó;
g) dobra organizacja i kultura pracy.

3.Zakres wvkonvwanvch zadań na stanowisku:

a) Realizowanie zadań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi wynikających
z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

b) Realizowanie zadan dotyczących gospodarki odpadami wynikających z ustaw
o odpadach w tym równiez odpadów ntebezpiecznych.

c) Podejmowanię działai informacyjnych i edukacyjnych w zakresie funkcjonowania
na terenie Gminy Leoncin zorganizowanego systemu odbierania wszystkich rodzajów
odpadów komunalnych.

d) Podejmowanie dziaŁań w zakresie zagospodarowania odpadów ze względu
na zagr oŻenie Ży cia lub zdrowia (l ikwidacj a tzw',,dzikich wysypi sk'' ).

e) Gospodarowanie środkami pochodzącymi z opłatikar za korzystanie ze środowiska.
0 Wydawanie zezwo|en na prowadzęnie działalności w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli. nieruchomości oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Leoncin.



i)

opracowywanie gminnego planu i regulaminów przewidziarrych przepisami z zakesu
utrzymania czystości i porządku w gminie oraz kontrola ich rea|izacji
przęZ mieszkańców.
Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni
ścieków'
Przygotowywanie uchwał wynikających z prowadzonych zadań na powierzonym
stanowisku.
Sporządzanie sprawozdan z zakresu powierzonego stanowiska pracy.

4. Wvmagane dokumentv:

a) życiorys (CV);
b) list motywacyjny;
c) kserokopia dokumentu poświadczającego wyksztatcenie (świadectwa, dyplomy

lub zaŚwiadczenia o stanie odbytych studiów);
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z kserokopią

świadectw pracy (wzor na stronie http : //r'vr,vrv. leoncin. tlbip.pl) ;
e) własne oŚwiadczenie stwierdzaJą"", ze osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem

sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarŻenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe, korzysta zpetni praw publicznychorazmapełnązdolność do czynności
prawnych (wzor na stronie httpl : //rvrt r'v. lęorrcirr. nblp.pl) ;

f) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazania do wykonywania pracy
na proponowanym stanowi sku (wzor na stronie http ://www. I eo nci n. nb i p. p l) ;

g) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacji i umiejętnościach (kserokopia).

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowi ązanyjest do przedłoienia do wglądu pracodawcy
oryginałów dokumentów oraz do przedstawienia oryginału aktualnego ,,Zapytania o udzielenie
informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne na|eĘ składaó osobiście w siedzibie Urzędu Gminy
w sękretariacie lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Leoncinie u|, PaĘzantów 3 , z dopiskiem:

',DoĘcry naboru na stanowisko referent - inspektor ds. gospodarki odpadami,
w terminie do 27 grudnia 2011 r. do godz. 16:00".

Aplikacje, które wpĘną po tym terminie nie będą rozpatrywane' nie |icry się data stempla pocztowego.

od dnia 28 grudnia 20|| r. |ista osób spełniających wymagania formalne będzie dostępna
na stanowisku ds. kadr d|a uczestników procesu rekrutacji. Pracownik ds. kadr poinformuje osoby
spełniające wymagania forma|ne o terminie oraz sposobie da|szej rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej oraznatablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu, przy ul. PaĄzantów 3 w Leoncinie.

DokumenĘl powinryl b)lć opątrzone klauzulq; Wyrażam zgodę na przetwarzatie moich danych osobowych,
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 199,7 r. o ochronie danych osobowych (.t. Dz. U. z f002 r. Nr l01, poz. 9f6 z późn. zm.)
oraz ustawą zdnia2| listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (.t. Dz'U. Nr 223, poz. 1458 zpóźn.
zm. t .
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