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Sulejowek, dnia 12.03.2021 r.
Nasz Znak: DP.110.1.2021

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach
samorzadowych(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

Dyrektor Miejskiego Zakladu Wodociagow i Kanalizacji w Sulejowku
oglasza naboér kandydatéw na wolne stanowisko urzednicze:

Specjalista ds. gospodarki wodomierzowej
w Dziale Technicznym

1) Wymagania kwalifikacyjne:

1.

a)

b)
c)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Niezbedne na: stanowisku urzedniczym — stosownie do art. 4 ust 2
pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorzadowych(t.j. Dz. U.
Z 2019 r. poz. 1282):

obywatelstwopolskie, z zastrzezeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy,
pelna zdolnosé do ezynnosgci prawnychi korzystania z pelni praw publicznych,
niekaralnosé za umyslne przestepstwoscigane z oskarzenia publicznego lub umysIne
przestepstwo skarbowe,
nieposzlakowanaopinia,
wyksztatcenie wyzsze,
minimum dwuletnie doswiadczenie w zakresie nadzorowaniai obstugi gospodarki
wodomierzowej,
prawojazdy kat. B,
znajomosé systemu zdalnego odezytu wodomierzy,
Znajomos¢ prawa zamowien publicznych,
znajomosé regulacji prawnych z zakresu przepisow: ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw,

Wymagania dodatkowe:

preferowane doswiadczenie na podobnym stanowisku
samodzielnos¢ i bardzo dobra organizacja pracy wiasnej,
obowiazkowosé, doktadnosé, rzetelnosé,
otwartos¢, komunikatywnosé¢,
znajomosé obstugi komputera MS Office oraz urzadzen biurowych,
zaangazowanie, umiejgtnosé pracy w zespole, umiejetnosé szybkiego podejmowania
decyzji,
umiejetnos¢ pracy pod presja czasu, odpornosénastres.

2) Zakres zadah wykonywanychna stanowisku:

a)
b)
c)
d)

nadzorowanie pracy oprogramowania do zdalnego odezytu wodomierzy,
montaz wodomierzyi naktadek oraz oprogramowania zestawu do zdalnego odczytu,
zdalny odezyt stanéw wodomierzy poprzez naktadki,
dystrybucja faktur za wodei Scieki, a
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e) obstuga programu do zdalnych odezytéw,
f) analiza zuzycia wodyna przytaczach wodociagowych,
g) monitoringstrat na sieci wodociagowej.

3) Praca na wskazanym stanowisku bedzie wykonywana w_ nizej wskazanych
warunkach:

a) miejsce wykonywania pracy: Miejski Zaktad Wodociag6w i Kanalizacji w Sulejéwku,
Sulejéwek, Stacja Uzdatniania Wodyul. Wodociagowa10,

b) rodzaj umowy: umowa 0 prace,
c) wymiaretatu: pelny wymiarczasu pracy,
d) budynek Stacji Uzdatniania Wody znajduje sie na parterze, pomieszczenie

przeznaczonedla stanowiska objetego naborem spetnia wymogi okreslone przepisami
bezpieczenstwai higieny pracy,

e) brak oznaczen dla niewidomych, brak specjalistyeznych urzadzen umozliwiajacych
prace osobom niewidomym,

f) praca przy komputerze powyzej 4 godzin dziennie,
g) praca podpresja czasu,
h) praca wymagajaca wysokiego stopnia samodzielnosci,
i) czeste kontakty telefoniczne i bezposredniez klientamii pracownikami Zaktadu,
Jj) dyspozycyjnosé czasowa.

4) Wskaznik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w Miejskim Zakladzie
Wodociagéw i Kanalizacji w Sulejswku w rozumieniu przepisow o rehabilitacji
zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych w_ lutym
2021 r. (miesiacu poprzedzajacym date opublikowania ogtoszenia) nie wynidst
co najmniej 6%.

5) Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny - opatrzony wlasnorecznym podpisem,
2) zyciorys zawodowy (CV) — uwzgledniajacy dokladny przebieg pracy zawodowej -

opatrzony wlasnorecznym podpisem,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie (w zalaczeniu);
4) kserokopie dokumentow potwierdzajacych posiadane wyksztatcenie,
5) kserokopie dokumentow potwierdzajacych wymaganystaz pracy (Swiadectw pracy lub

oswiadczenie 0 pozostawianiu w zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia),
6) kopie dokumentow

_

potwierdzajacych posiadanie dodatkowych kwalifikacji
zawodowych oraz uprawnienia,

7) osoby, ktére byty zatrudnione w organach samorzadu_terytorialnego, sktadaja
oswiadezenie lub kserokopie zaswiadczenia o zdaniu z pozytywnym wynikiem
egzaminu konczacego stuzbe przygotowawcza,

8) oSwiadczenie kandydata o korzystaniu z pelni praw publicznychoraz posiadaniu petnej
zdolnosci do ezynnosci prawnych,

9) oSwiadezenie kandydata, ze nie byt skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umysIne
przestepstwo scigane z oskarzenia publicznego lub umysIne przestepstwo skarbowe,

10) oSwiadezenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
11) oSwiadezenie 0 braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na

okreslonym stanowisku,

-_
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12) oSwiadczenie kandydata 0 posiadaniu obywatelstwa polskiego, z zastrzezeniem art. 11
ust. 2 1 3 0 pracownikach samorzadowych,

13)w przypadku osdb nieposiadajacych obywatelstwa polskiego — kopia dokumentu
potwierdzajacego znajomosé jezyka polskiego, zgodnie z rozporzadzeniem Prezesa
Rady Ministrow w sprawie rodzajow dokumentéw potwierdzajacych znajomosé jezyka
polskiego przez osoby nieposiadajace obywatelstwa,

14) podpisana klauzula informacyjna 0 ochronie danych osobowychdla kandydatow do pracy,
15) oSwiadezenie kandydata 0 wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbednych do realizacji
procedury naboru zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych
osobowych oraz Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizyeznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),

16) kserokopia dokumentu potwierdzajacego niepeinosprawnosé,jezeli kandydat zamierza
skorzystaé z uprawnienia, o ktorym mowaw art. 13a ust. 2 ustawy 0 pracownikach
samorzadowych.

OSwiadczenia, kwestionariusz osobowy, Zzyciorys zawodowy (CV) oraz list
motywacyjny powinny byé podpisane wlasnorecznie przez kandydata. Kserokopie
skladanych dokumentéw musza byé potwierdzone na kazdej stronie za zgodnosé
z oryginalem wlasnorecznym podpisem kandydata poprzez umieszezenie na
kserokopii zwrotu ,,Stwierdzam zgodnoééz oryginalem”, miejscowosé, data, ezytelny
podpis.

6) Termin i miejsce skladania dokumentéw:

e wymagane dokumentyaplikacyjne powinny byé ponumerowane w kolejnosci. Mozna
je sktadaé osobiscie lub za posrednictwem poczty (liczy sie data wptywu dobiura) w
biurze do Sekretariatu Miejskiego Zakladu Wodociagow i Kanalizacji w Sulejéwku
ul. Piastowska 2, 05-070 Sulejowek (wejécie od ul. Kombatantow), w zamknietej
kopercie z dopiskiem: ,Nabér na_ stanowisko Specjalisty ds. gospodarki
wodomierzowej”,

e dokumenty aplikacyjne przyjmowane sa w nieprzekraczalnym terminie do dnia
23.03.2021 r. do godz. 10.00. Aplikacje, ktore wplyna do Miejskiego Zaktadu
Wodociqgéwi Kanalizacji w Sulejéwku po uplywie ww.terminu nie beda rozpatrywane,

e informacja o wyniku naboru bedzie umieszczona na stronie internetowej BIP-
www.bip.mzwiksulejowek.pl oraz na tablicy ogloszen w biurze Miejskiego Zaktadu
Wodociagow i Kanalizacji w Sulejéwkuprzyul. Piastowskiej 2,

e dokumenty aplikacyjne kandydata, ktory zostanie wyloniony w procesie rekrutacji
zostanq dolaczone do akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osob, ktére w procesie
rekrutacji zakwalifikowaly sie do dalszego etapu i zostaly umieszczone w protokole,
beda przechowywane przez 3 miesiace w Dziale Administracyjno-Kadrowym.
Dokumenty pozostatych osdb bedg odsytane lub odbierane przez zainteresowanych.

Miejsia Zaklad Wodoslagow
i Kanalizaci w Sulejowku
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ind, Katarzyna Samburska


