
WÓJT GMINY BOGDANlEC

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY BOGDANlEC

Urząd Gminy Bogdaniec ul. Mickiewicza 45

tel. 95 7510210

fax. 95 7510209

e-mail: gmina@bogdaniec.pl

1. Stanowisko: referent ds. inwestycji i zamówień publicznych

2. Wymiar czasu pracy: pełny etat

3. Staż : 1 rok pracy w administracji samorządowej lub innej instytucji w dziale

zamówień publicznych lub inwestycji.

4. Wymagania niezbędne :

a) wykształcenie wyższe techniczne - preferowane: w zakresie budownictwa

lądowego;

b) znajomość przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych i prawa budowlanego

oraz ustaw: kodeks postępowania administracyjnego i o samorządzie gminnym,

c) umiejętność kosztorysowania, w tym obsługa programu kosztorysującego,

d) umiejętność obsługi komputera praca w programie WINDOWS, Microsoft Office

(Word, Excel) poczty elektronicznej, internetu;

5. Wymagania dodatkowe:
<, kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy,

- komunikatywność, dyskrecja, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy,

konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność;

6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie pełnej dokumentacji i rejestrów dotyczących zamówień publicznych
zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

2. Dokonywanie czynności związanych z trybami stosowanych zamówień publicznych

zgodnie z wymaganiami prawnymi.
3. Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Publikacja ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych.



5. Przygotowanie umów na roboty budowlane.
6. Prowadzenie spraw związanych z remontami i inwestycjami.
7. Udział w odbiorach technicznych robót budowlanych oraz ich rozliczanie.

8. Kompletowanie dokumentacji rozliczeniowej robót budowlanych, dotyczących

remontów i inwestycji ..

6. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV);

b) list motywacyjny;

c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;

d) kserokopia świadectwa pracy;

e) oryginał kwestionariusza osobowego;

f) zaświadczenie o niekaralności;

g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania

pracy na danym stanowisku;

7. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a) termin: 24 kwietnia 2012r.

b) sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie

z dopiskiem "nabór na stanowisko referenta ds. inwestycji izamówień publicznych"

osobiście w godzinach pracy urzędu lub listem poleconym;

c) miejsce: Urząd Gminy Bogdaniec ul. Mickiewicza 45,66 - 450 Bogdaniec,

p. I pok. Nr 16 (sekretariat).

8. Dodatkowe informacje:

a) kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. 95 7237381;

b) aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie me

będą rozpatrywane;

c) lista kandydatów, którzy spełnili wymagam a formalne tym samym

zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na

tablicy informacyjnej przed budynkiem Urzędu Gminy ul. Mickiewicza 45 oraz

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy (www.bogdaniec.biuletyn.net. );

d) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowaniu

o terminie postępowania sprawdzającego;

e) informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej

przed budynkiem Urzędu Gminy ul. Mickiewicza 45 oraz w Biuletynie

informacji Publicznej Urzędu Gminy (www.bogdaniec.biuletyn.net.);



f) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy me zakwalifikowali SIę do

postępowania sprawdzającego zostanie odesłane pocztą;

g) wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV

z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone

klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie

z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r.

Nr 101 poz. 926 ze zm. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

Bogdaniec, dnia 12 kwietnia 2012r.


