Uunnistrz MJasta DarJowo
wOJew6dztwo zachOdniopomOrskie

OR.2110.5.2018
OGLOSZENIE
z dnia 04 lipca 2018 roku
Burmistrz Miasta Darlowo oglasza nabor na stanowisko
Dyrektora Miejskiego Zarzqdu Budynkow Komunalnych w Darlowie.
1. Wymagania niezbydne, ktore kandydat na stanowisko bydqce przedmiotem naboru winien
spelniac:
a) jest obywatelem polskim, z zastrzezeniem m1. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada
2008 roku 0 pracownikach samorzqdowych (Dz. U.2018, 1260 t.j. z dnia 2018.06.28),
b) brak skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umyslne przestypstwo scigane
z oskarzenia publicznego lub umyslne przestypstwo skarbowe,
c) pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystania z pelni praw publicznych,
d) wyksztalcenie wyzsze,
e) nieposzlakowana opinia,
f) co najmniej 10 letni letni staz pracy, w tym co naJmmeJ 3 letni staz pracy na
stano wi sku kierowniczym.
2. Wymagania dodatkowe pozqdane od kandydata, to znajomosc przepisow z zakresu:
a) gospodarki nieruchomosciami ,
b) ochrony praw lokatorow i mieszkaniowego zasobu gminy,
c) pracownikow samorzqdowych.
3. Zakres zadan wykonywanych na stanowisku bydqcym przedmiotem naboru:
a) zapewnienie realizacji ustalonych w statucie MZBK zadan, poprzez nadzor i skutecznq
kontrol y ich wykonywania przez pracownikow zatrudnionych w zakladzie,
b) nawiqzywanie, zmiana i rozwiqzywanie stosunku pracy z pracownikami
zatrudnionymi na podstawie umowy 0 pracy,
c) wydawanie przepisow wewnytrznych (regulaminow, zarzqdzen wewnytrznych
instrukcji regulujqcych funkcjonowanie zakladu),
d) zapewnienie przestrzegania przepisow prawa przez pracownikow zatrudnionych w
zakladzie,
e) realizacja zadan ujytych w planie rzeczowo-finansowym,
f) organizowanie pracy.
4. Wymagane dokumenty:
a) zyciorys zawodowy zawierajqcy wykaz wszystkich dotychczasowych mleJsc pracy
kandydata z wyszczegolnieniem stazu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z
wyszczegolnieniem wszystkich szkol i uczelni,
b) podpisany list motywacyjny,
c) kserokopie odpisu swiadectw lub innych dokumentow potwierdzajqcych posiadane
kwalifikacje,
d) kserokopie swiadectw pracy,
e) podpisane oswiadczenie kandydata, ze posiada pelnq zdolnosc do czynnosci prawnych
i 0 korzystaniu z pelni praw publicznych,
f) podpisane oswiadczenie 0 niekaralnosci za przestypstwo popelnione umyslnie,
g) podpisane oswiadczenie kandydata 0 wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb niezbydnych do realizacji procesu rekrutacji.

5. Inne inforrnacje:
W miesi~cu poprzedzaj~cym daty upublicznienia ogloszenia ww. konkursu, wskainik
zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w MZBK w Darlowie, w rozumieniu przepis6w 0
rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, wynosil
ponizej 6%.
Oferty wraz z dokumentami naleZy skladac:

w zamkniytej kopercie z adnotacj~: "Nab6r Nr OR.2110.S.2018 na stanowisko Dyrektora
Miejskiego Zarz~du Budynk6w Komunalnych w Darlowie " oraz numerem telefonu
kontaktowego w Biurze Obslugi Interesanta Urzydu Miejskiego w Darlowie,
PI. T. Kosciuszki 9 w : poniedzialek, wtorek, sroda w godzinach od 7.00 do 15.00, w czwartek
w godzinach od 7.00 do 16.00, w pi~tek w godzinach od 7.00 do 14.00, lub na adres Urzydu
Miejskiego w Darlowie, 76-150 Darlowo, PI. T. Kosciuszki 9, w terminie do dnia 16 lipca
2018 r.
Kandydaci zakwalifikowani
kwalifikacyjnej.

zostan~

poinformowani telefonicznie

0

terrninie rozmo\vy

Aplikacje, kt6re wplyn~ do urzydu po wyzej okreslonym terrninie nie bydq rozpatrywane.

Darlowo, dnia 04 Iipca 2018 r.

