BURMISTRZ KRZEPIC
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INSPEKTOR DS. INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
INWESTYCJI I DRÓG
(nazwa stanowiska pracy)
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe techniczne z 3 – letnim stażem pracy związanym z realizacją procesu
budowlanego lub w administracji publicznej, lub średnie techniczne z 5-letnim stażem pracy
związanym z realizacją procesu budowlanego lub w administracji publicznej,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) obywatelstwo polskie,
f) nieposzlakowana opinia,
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów wynikających z zakresu
wykonywanych zadań na stanowisku a w szczególności: ustawy Prawo budowlane oraz aktów
wykonawczych do ustawy.
b) znajomość przepisów z zakresu Prawo Zamówień Publicznych, postępowania
administracyjnego- kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym,
ustawy oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej;
c) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
d) umiejętność organizowania pracy i analitycznego myślenia;
e) samodzielność, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Z zakresu infrastruktury technicznej miasta i gminy: prowadzenie ewidencji sieci,
instalacji i urządzeń technicznych, prowadzenie spraw związanych z oświetleniem dróg,
przygotowywanie umów na umieszczenie reklam na mieniu komunalnym, współudział w
programowaniu rozwoju urządzeń komunalnych, utrzymanie infrastruktury gminnej,
b) Z zakresu inwestycji gminnych: przyjmowanie wniosków dotyczących potrzeb
inwestycyjnych, przygotowanie rocznych planów rozwoju i programów inwestycyjnych w
zakresie infrastruktury technicznej, opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych
miasta i gminy, przygotowanie realizacja i nadzorowanie inwestycji i remontów gminnych,
ustalanie i pozyskiwanie podstawowych założeń i warunków technicznych do projektowania,
udział w komisjach przetargowych dokonujących wyboru wykonawców robót
inwestycyjnych i remontowych,współudział przy opracowywaniu harmonogramów
realizacyjnych inwestycji i remontów gminnych, współudział w prowadzeniu ustaleń z
projektantami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego,analizowanie dokumentów
techniczno - rozliczeniowych, organizowanie i koordynowanie odbiorów robót,
kontrola i nadzór nad usuwaniem wad i usterek związanych z okresem gwarancji i rękojmi
oraz składanie wniosków w tym zakresie, sporządzanie sprawozdań z zakresu inwestycji
gminnych, prowadzenie i archiwizacja dokumentacji techniczno - kosztorysowej
realizowanych inwestycji.

c) Z zakresu gospodarki drogami:
a) ustalanie numerów ewidencyjnych oraz prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji
dróg gminnych i obiektów mostowych obejmującej: książki dróg, dziennik objazdu dróg,
książki obiektów mostowych,wykazy obiektów mostowych,
oraz aktualizowanie prowadzonej ewidencji na bieżąco, nie później niż do końca pierwszego
kwartału każdego roku kalendarzowego za rok bezpośrednio poprzedzający,
b) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich do GDDKiA,
c) zlecanie wykonania projektów stałej organizacji ruchu, ich ewidencja i archiwizowanie,
oraz zapewnienie oznakowania dróg zgodnego z zatwierdzonymi projektami,
d) zapewnienie przeprowadzenia kontroli okresowych dróg i obiektów mostowych w
terminach i zakresach zgodnych z przepisami prawa budowlanego,
e) bieżąca kontrola stanu technicznego dróg i zlecanie ich remontów w ramach środków
finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy,
f) bieżące utrzymanie dróg ( w tym zimowe),
g) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
h) naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
i) wydawanie zezwoleń na lokalizację obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową w
pasie drogowym dróg gminnych,
j) umieszczanie i utrzymywanie tablic z nazwami ulic i placów,
k) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem dróg.
4. Warunki pracy:
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce pracy: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13; 42-160 Krzepice
Rodzaj pracy: praca posiada charakter administracyjno – biurowy, obsługa komputera powyżej 4
godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych, stanowisko urzędnicze.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
5. Wymagane dokumenty:
a) krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających ww. staż pracy ,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk dostępny w biurze kadr
Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. Nr 25 oraz do pobrania załącznik dołączony do ogłoszenia),

g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
Inspektora ds Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Dróg.
(druk dostępny w biurze kadr Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. Nr 25 oraz do pobrania
załącznik dołączony do ogłoszenia),
h) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwa skarbowe (druk dostępny w biurze kadr Urzędu Miejskiego w Krzepicach
pok. Nr 25 oraz do pobrania załącznik dołączony do ogłoszenia),
i) podpisane oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ((druk dostępny w biurze
kadr Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. Nr 25 oraz do pobrania załącznik dołączony do
ogłoszenia).

j) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który
zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada
2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 poz. 1260)
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach,
ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice w terminie do 31 maja 2019 roku
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora ds Infrastruktury
Technicznej, Inwestycji i Dróg,” oraz imię i nazwisko kandydata wraz ze wskazanymi przez
kandydata danymi kontaktowymi. W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową, decyduje data
wpływu do Urzędu Miejskiego w Krzepicach. Aplikacje, które wpłyną do urzędu niekompletne lub
po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną
poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru tj.
rozmowy kwalifikacyjnej i testu kwalifikacyjnego lub tylko rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzepicach (www.bip.krzepice.pl) oraz na tablicy informacyjnej
przy ul. Częstochowskiej 13 .
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być podpisane
własnoręcznym podpisem.
Krzepice, dn.. 14.05.2019r.

