OGtOSZENIE 0 NABORZE - na stanowisko urz?dnicze ds. gospodarowania odpadami

Burmistrz Choszczna
ogtasza nabor

na stanowisko urz^dnicze ds. gospodarowania odpadami

w Urz?dzie Miejskim w Choszcznie

1. Wymagania niezb?dne:

1) wyksztateenie wyzsze,
2) stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na w/w stanowisku,
3) obywatelstwo polskie,
4) petna zdolnosc do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z petni praw publicznych,
5) niekaralnos6 za umyslne przest^pstwo scigane z oskarzenia publicznego lub umy^lne przest?pstwo
skarbowe,

2. Wymagania dodatkowe podlegajqce ocenie:
1) doSwiadczenie zawodowe, staz pracy i inne kwalifikacje w szczeg6lno6ci w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi,
2) do6wiadczenie zawodowe i wyksztateenie dotyczqce pracy w administracji publicznej, w tym
samorzqdowej,

3) umiej^tnosc pracy w zespole,
4) prawo jazdy kat. B
5) umiej$tnosc obstugi komputera,
6) odpowiedzialnos6, samodzielno§6, komunikatywno6c,
7) znajomosc obszaru administracyjneg6 Gminy Choszczno.
8) znajomo66 ustawy Kodeks post^powania administracyjnego, ustawy Prawo ochrony 6rodowiska,
ustawy o ochronie przyrody, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czysto^ci i porzqdku w
gminach, ustawy Kodeks cywilny.
3. Do gtownych zadari osoby zatrudnionej na tym stanowisku b^dzie nalezato mi^dzy innymi:
1) Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:
a) zwiqzanych z wdrozeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpad6w komunalnych na
terenie Gminy Choszczno,

b) obstuga systemu informatycznego odbioru odpadow komunalnych oraz stata aktualizacja bazy
danych rejestru gminnego wszystkich wtascicieli nieruchomosci zamieszkalych obj^tych
systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
c) stosowanie przepisow w zakresie dziatalnosci podmiotow w zakresie odbioru i transportu
odpadow.

2) Wymiar, naliczanie i windykacja optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3) Obstuga ptatnikow optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4) Prowadzenie rejestru dziatalno^ci regulowanej w zakresie odbierania odpad6w komunalnych.
5) Wsp6<udzia( w opracowaniu potrzebnych dokumentow, projekt6w uchwat i aktow prawa miejscowego
wymaganych ustawq o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminie oraz state ich weryfikacja.
6) Realizacja sprawozdawczoSci z zakresu spraw stanowiska.
7) Kontrola realizacji obowiqzk6w wynikajqcych z przepis6w prawa dotyczqcych utrzymania czystoSci i
porzqdku na terenie Gminy Choszczno.

8) Wsp6tpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony ^rodowiska oraz innymi
instytucjami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
9) Planowanie i inicjowanie dziatan sluzqcych ochronie Srodowiska w zakresie gospodarki odpadami.
10) Prowadzenie kampanii ectukacyjno - informacyjnej w§r6d mieszkanc6w.
11) Prowadzenie post?powart administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami.
12) Wspotdzialanie z odpowiednimi komorkami Urz^du w opracowywaniu wniosk6w w cetu
pozyskiwania srodkow finansowych ze ^rodet pozabudzetowych.
13) Przygotowywanie informacji wynikajqcych z przepis6w ustawy i prawa miejscowego do umieszczenia
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

14) Realizacja innych zadan i dziatart wynikajqcych z przepisow prawa lub doraznej potrzeby zwiqzanych
z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpad6w komunalnych.
15) Wydawanie zezwolen na prowadzenie dziatalnoSci w zakresie odbierania odpadow komunalnych.
16) Przyjmowanie i zatatwianie skarg i wnioskow w zakresie nieprawidtowoSci w zagospodarowaniu
odpad6w.
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

1) Miejsce pracy: praca w budynku Urz?du Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolno^ci 24. Praca na
stanowisku obok pracy biurowej obejmuje cz?ste prace w terenie w r6znych warunkach
atmosferycznych, w roznych porach roku, w trudnym terenie, zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu

gospodarki odpadami komunalnymi,
2) Stanowisko pracy: zwiqzane z obstugq interesantow, obstugq komputera.
3) Praca w wymiarze 1/1 etatu.
5. Wskaznik zatrudnienia osob niepefnosprawnych w jednostce:
Wskaznik zatrudnienia os6b niepetnosprawnych w Urz^dzie Miejskim w Choszcznie, w rozumieniu
przepisow o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu osob niepehosprawnych, w miesiqcu
poprzedzajqcym dat? upublicznienia ogtoszenia o naborze jest wyzszy niz 6 %.
6. Wymagane dokumenty i oswiadczenia
1) zyciorys (CV) - wtasnor?cznie podpisany,
2) list motywacyjny - w(asnor?cznie podpisany,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajqcej si? o zatrudnienie,
4) kopie dokumentow potwierdzajqcych wyksztateenie,
5) kopie swiadectw pracy,
6) zaswiadczenie o zatrudnieniu je§li kandydat aktualnie pracuje,
7) kopie kwalifikacji i uprawnieri zawodowych,
8) o6wiadczenie kandydata o niekaralno^ci
9) o6wiadczenie o petnej zdolnoSci do czynnosci prawnych oraz korzystaniu z petni praw publicznych,
10) oSwiadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalajqcego na zatrudnienie na danym
stanowisku,

11) o^wiadczenie kandydata o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawarte w
kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegajqcej si$ o zatrudnienie (zafqcznik do ogtoszenia o
naborze).

7. Miejsce i termin sktadania dokumentow:
wyma9ane dokumenty aplikacyjne nalezy sktadac osobiscie, bqdz za po6rednictwem poczty w zamkni?tej
kopercie z dopiskiem ,,konkurs na stanowisko ds. gospodarowania odpadami" w terminie dodnia
30 lipca 2018 r. na adres:

Urzqd Miejski
ul. Wolnosci 24
73-200 Choszczno

W przypadku ofert przesytanych pocztq nalezy uwzgl?dnic czas dojscia przesytki pocztowej
^_^T'nie_ _OI^TSIOnYry1. w °9toszeniu ° naborze. Oferty przestane pocztq' elektronicznq nie b?dq
rozpatrywane Oferty kt6re wptynq po wyzej okreSlonym terminie nie b?dq rozpatrywane,
^L?sobam',' !<t6re SPetni^. wymagania formalne moze bye przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna,
test kwalifikacyjny lub sprawdzanie umiej$tno6ci, o czym osoby te poinformowane zostanq telefonicznie.
£!?rTL.TCJa.o_wyniku ,l?aboru b?dz.ie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu InformacjiPublicznej
http://bip.choszczno.pl/oraz na tablicy informacyjnej Urz?du Miejskiego w Choszcznie

Burmistrz Choszczna
(-) Robert Adamczyk

