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O G Ł O S Z E N I E 
z dnia 04 września 2017 roku 

 
nr sprawy:  PK. 2110.1.2017.DW 
 
 
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą przy Pl. Św. Józefa 5,                      
62-800 Kalisz ogłasza nabór kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Związku 
Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
Miejsce świadczenia pracy: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”,Orli 
Staw 2, 62-834 Ceków 
 
Wolne urzędnicze stanowisko pracy: SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW I ROZLICZEŃ W DZIALE 
ZAPLECZA TECHNICZNEGO I TRANSPORTU 

 
I.    Wymagania niezbędne (obligatoryjne). 
1. Kandydat  posiada: 

1) obywatelstwo polskie, 
2) pełną zdolność do czynności prawnych, 
3) pełnię praw publicznych, 
4) nieposzlakowaną opinię..  

2. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

3. Kandydat posiada co najmniej : 
1) 5- letni staż pracy, 
2) wykształcenie wyższe, 
3) prawo jazdy kat. B, 
4) znajomość pakietu Microsoft Office. 

 
II.    Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne).np. 
1. Preferowane wykształcenie wyższe techniczne. 
2. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego 
3. Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją 

urządzeń instalacji i sieci Grupy 1 oraz Grupy 3.  
4. Znajomość obsługi dowolnego programu magazynowego. 
5. Umiejętności interpersonalne – samodzielność, komunikatywność, dobra organizacja pracy, 

terminowość, konsekwencja w działaniu.  
 
III.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku. 
1. Sporządzanie dokumentacji magazynowej. 
2. Rejestracja raportów pracy sprzętu transportowego. 
3. Sporządzanie zleceń wyjazdu sprzętu transportowego. 
4. Rozliczanie kart drogowych. 
5. Sporządzanie raportów i analiz zużycia paliw i energii elektrycznej. 
6. Sporządzanie raportów wywozu ścieków bytowych i odcieków z kwatery deponowania balastu. 
7. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień usług remontowych, materiałów 

eksploatacyjnych i części zamiennych w dziale. 
8. Współpraca przy określaniu szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia, tworzeniu specyfikacji, 

opisów przedmiotu zamówień i umów dotyczących zakupów wyposażenia i realizacją inwestycji 
Związku. 

9. Prowadzenie rejestrów zabiegów biobójczych wykonywanych w zakresie pracy działu. 
10. Tworzenie harmonogramów pracy dla pracowników działu. 
11. Prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy pracowników działu. 
12. Dokumentowanie parametrów pracy urządzeń odgazowania i kogeneracji w szczególności 

agregatu prądotwórczego. 
 
IV.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 
1. Sposób zatrudnienia i wymiar: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 
2. Planowany termin zatrudnienia: 01-10-2017 r. 
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3. Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagrodzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste 
Miasto, Czysta Gmina”. 

4. Praca przy stanowisku komputerowym. 
 

V.   Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 
W miesiącu sierpniu 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Związku 
Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6 %. 

             
VI.  Wymagane dokumenty aplikacyjne. 
1. List motywacyjny. 
2. Curriculum Vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy 

zawodowej.  
3. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (świadectwa, 

dyplomy). 
4. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz kopie dokumentów o posiadanych 

kwalifikacjach i umiejętnościach. 
5. „Kwestionariusz osobowy” stanowiący załącznik Nr 1 do ogłoszenia. 
6.  „Oświadczenie” kandydata wg. wzoru określonego w załączniku nr 2 do ogłoszenia. 
7. „Formularz kandydata ubiegającego się o zatrudnienie na stanowisko urzędnicze ( w tym 

urzędnicze kierownicze)” stanowiący załącznik Nr 3 do ogłoszenia. 
 

VII.  Miejsce i termin złożenia dokumentów . 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00  
w komórce kadrowo - płacowej lub przesłać pocztą na adres Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: 
„Nabór na stanowisko specjalisty ds. zakupów i rozliczeń ” do dnia 15-09-2017 roku (decyduje 
data faktycznego wpływu do Związku). 

 
VIII. Warunki i wyniki naboru. 
1. Po zakończonej weryfikacji złożonych dokumentów przez Komisję rekrutacyjną i sporządzeniu 

listy kandydatów spełniających wymogi formalne, wyłonieni kandydaci zostaną telefonicznie 
powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia  
zakończenia terminu składania dokumentów j.w. 

2. Związek zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych. 
Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu procesu rekrutacji zostają 
zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procedury naboru. Likwidacji dokumentów dokonuje 
komórka kadrowo- płacowa. 

3. Informację o wynikach naboru upowszechnia się na stronie internetowej Związku Komunalnego 
Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (www.czystemiasto.pl) oraz na tablicach informacyjnych w 
siedzibie Związku i Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. 

 
IX.  Informacje dodatkowe. 
1. W ofercie prosi się o podanie kontaktu telefonicznego.   
2. Przewodniczący Zarządu Związku zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru lub zmiany zasad 

naboru w trakcie jego trwania w związku z wystąpieniem okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w dniu ogłoszenia naboru. 

3. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z komórką kadrowo- płacową  
Związku. Tel. (62) 763 56 77. 

 
 

 
P R Z E W O D N I C Z Ą C Y 

            Zarządu Związku Komunalnego Gmin 
            „CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA” 

         (-) 
Mgr Daniel Tylak 


