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OGLOSZENIE
Burmistrz Miasta Oarlowo
oglasza nab6r kandydat6w na wolne stanowisko urzydnicze ds. gospodarki odpadami
w Urzydzie Miejskim w Oariowie, 76-150 Oadowo, Plac T. Kosciuszki 9.
1. Wymagania niezbydne:
a) okreslone przepisami art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 0 pracownikach
samorz<1dowych (Oz. U.2018 1260, z dnia 28.06.2018),
b) brak skazania prawomocnym wyrokiem s~du za umyslne przest((pstwo scigane
z oskarzenia publicznego lub umyslne przestypstwo skarbowe,
c) nieposzlakowana opinia, pelna zdo1nosc do czynnosci prawnych oraz korzystania z
pelni praw publicznych,
d) wyksztal:cenie wyzsze,
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomosc przepis6w:
- Ustawa 0 utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach (Oz.U. z 2018, poz. 1454 ze
zm.),
- Ordynacja podatkowa,
Ustawa 0 odpadach (Oz.U. z 2018, pOZ. 992 ze zm.),
- U stawa 0 samorz<1dzie gminnym (Oz. U. 2018, poz.994 ze zm.),
- Kodeks postypowania Administracyjnego (Oz.U. 2018, poz. 2096 ze zm.)
b) dyspozycyjnosc,
3. Zakres zadan wykonywanych na ww. stanowisku obejmuje miydzy innymi:
a) przyjmowanie deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
b) kontrola nieruchomosci pod wzglydem rodzaju i minimalnej ilosci oraz pojemnosci
pojemnik6w,
c) monitorowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, koordynowanie
dzialan w zakresie odbioru odpad6w komunalnych zmieszanych i segregowanych,
d) wsp61praca z przedsiybiorcq, Z kt6rym Miasto Oarlowo zawado umow y na odbi6r
odpad6w komunalnych,
e) kontrola funkcjonowania dziaiania punktu selektywnej zbi6rki odpad6w
komunalnych,
f) sporzqdzanie sprawozdan z realizacji zadan z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi,
g) prowadzenie post~powan administracyjnych zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi,
h) prowadzenie rejestru podmiotow wpi sanych do rejestru dzialalnosci regulowanej na
terenie Miasta Oadowo , kontrola tych podmiot6w,

4. Wymagane dokumenty:
a) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaji:)cej si(( 0 zatrudnienie,
b) podpisany list motywacyjny,
c) kserokopie odpisu swiadectw lub innych dokument6w 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 .. (Po up.rywie 1
miesi'lca od ogfoszenia wynik6w naboru dokumenty niezakwalifikowanych kandydat6w, kt6re nie
zosta.ry odebrane zostan'l zniszczone.)

5. lnne informacje:
W miesi~cu poprzedzaj~cym daty upublicznienia og-loszenia ww. konkursu, wskainik
zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w Urzydzie Miejskim w Darlowie, w rozumieniu
spolecznej oraz zatrudnianiu os6b
przepis6w 0 rehabilitacji zawodowej
niepelnosprawnych, wynosil ponizej 6%.

Oferty wraz z dokumentami naieiy skladac:

w zamkni((tej kopercie z adnotacj~: "Nabor Nr 0R.2110.10.2018 na stanowisko
urz~dnicze - ds. gospodarki odpadami" w Biurze Obslugi lnteresanta Urz((du 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 Urz((du Miejskiego w Dariowie, 76-150 Darlowo, PI. T. Kosciuszki 9, w terminie do
dnia 19 grudnia 2018 r.
Kandydaci zakwalifikowani zostanq poinformowani telefonicznie
kwalifikacyjnej.

0

terminie rozmowy

Aplikacje, kt6re wplyn~ do urzydu po wyzej okrdlonym terminie nie byd~ rozpatrywane.

Darlowo, dnia 07.12.2018 r.

