
Pilchowice, dnia 23 marca 2021  r.

Wójt Gminy Pilchowice
oglasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze

w Referacie lnwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Pilchowice
w pelnym wymiarze czasu pi.acy

(ogloszenie nr KD.2110.1.IZP.2021)

Miejsce pracy: Urząd Gminy Pilchowice, 44-145 Pilchowice ul. Damrota 6

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy

Stanowisko pracy: 2 stanowiska urzędnicze w Referacie lnwestycji i Zamówień Publicznych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.     Przygotowywanie,   prowadzenie,   nadzorowanie   i   koordynacja   postępowań   w   sprawach
związanych z udzielaniem zamówień publicznych prowadzonych przez Urząd.

2.      Opracowywanie  i  aktualizacja wewnętrznych regulacji  dotyczących  zamówień publicznych,
zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

3.      Sporządzanie   dokumentów   związanych   z   zamówieniami   publicznymi,   w   tym   ogłoszeń
o zamówieniu publicznym, specyfikacji warunków zamówienia.

4.     Koordynowanie i kierowanie pracami komisji przetargowych.
5.     Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
6.     Obsługa organizacyjna i dokumentacyjna komisji przetargowych.
7.     Udostępnianie dokumentów postępowań na zasadach określonych prawem.
8.     Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wykonywanych zadań.
9.      Udzielanie    wyjaśnień    i    informacji    dotyczących    problematyki    zamówień    publicznych

komórkom organizacyjnym Urzędu oraz jednostkom organizacyjnym Gminy.

Wymagania niezbędne (formalne):

1.      Wykształcenie wyższe.
2.      Co   najmniej   roczne  doświadczenie   zawodowe   na   stanowisku  związanym   z  udzielaniem

zamówień publicznych lub 3-letni staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej.
3.      Znajomość przepisów ustawy prawo zamówień pub]icznych i przepisów wykonawczych.
4.      Obywatelstwo polskie.
5.      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych.
6.      Niekaralność   za   umyślne   przestępstwo   ścigane   z   oskarżenia   publicznego   lub   umyślne

przestępstwo skarbowe oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
7.     Nieposzlakowana opinia.
Uwaga:   ęsoby,   które   nie   spełniają  wszystkich  wymogów  formalnych   nie   zostaną   dopuszczoin   do   udziału
w prcrwadzonym postępowaniu.

Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1.      Znajomość regulacji dotyczących prawa zamówień publicznych.
2.      Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz dyscyplinie finansów publicznych.
3.      Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych.
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Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

Sumiemość,   umiejętności   analityczne,    odpowiedzialność,    dobra   organizacja   pracy   własnej,
umiejętność pracy w zespole.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.     Praca administracyjno -biuowa.  Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy.
Bezpieczne warunki  pracy na stanowisku.  Praca jednozmianowa w pełnym  wymiarze  czasu
pracy tj. 40 godzin tygodniowo.

2.     Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
3.      Zatrudnienie  nastąpi  na  stanowisko  adekwatne  do  doświadczenia  i  kwalifikacji  posiadanych

przez kandydata, wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.
Docelowe   stanowisko   przewidziane   dla   pracowników   realizujących   ww.   zakres   zadań:
specj ali sta/główny specj ali sta.

4.      Zatrudnienie   w   oparciu   o   umowę   o   pracę   zawartą   na   czas   określony,   z   możliwością

przedłużenia na czas nieokreślony.  W przypadku osób  podejmujących po raz pierwszy pi.acę
na     stanowisku     urzędniczym     umowę     o     pracę     zawiera     się     na     czas     określony
nie  dłuzszy  niż  6  miesięcy.  W  tym  czasie  pracownik będzie  skierowany  do  odbycia  służby

przygotowawczej , której pozytywny wynik warunkuje dalsze zatrudnienie pracownika.
5.     Praca  w  budynku  Urzędu  Gminy  Pilchowice,  przy  ul.  Damrota  6,  na  1  piętrze.  Budynek

bez windy.
6.     Planowany temin zatrudnienia: kwiecień -maj 2021  r.
7.      W    miesiącu    poprzedzającym    datę    ogłoszenia    o    naborze    wskaźnik    zatrudnienia    osób

niepełnosprawnych   w   Urzędzie   Gminy   Pilchowice,   w   rozumieniu   przepisów   o   rehabilitacji
zawodowej  i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wyriiósł co najmniej 6 %.

Warunkiem wzięcia udzialu w rekrutacji jest zlożenie następujących dokumentów:

1.        listmotywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
2.        Życioryszawodowy.
3.        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej  się o zatrudnienie,
4.         formularz  oświadczeń  (opublikowany  w  Biuletynie  informacji  publicznej  urzędu  Gminy

Pilchowice w aplikacjach do pobrania).
5.        kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje
6.         inne dokumenty np. certyfikaty, uprawnienia.
0Świadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być wlasnoręcznie podpisane.

Informacje o terminie i miejscu skladania wniosków:

1.      Dokumenty aplikacyjne należy składać do 2 kwietnia 2021  r.
1)     osobiście  w  biuze  obsługi  interesanta  Urzędu  Gminy  Pilchowice  w  godzinach  pracy

Urzędu'
2)     za   pośrednictwem   poczty   na   adres:   Urząd   Gminy   Pilchowice,   44-145   Pilchowice

ul. Damrota 6 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu),
3)     drogą   elektroniczną   (e-mail,   e-PUAP)   pod   warunkiem,   że   korespondencja   będzie

opatrzona   kwalifikowanym    podpisem    elektronicznym.    Do    korespondencji    należy
załączyć skany wymaganych dokumentów.

Dokumenty,   które  wpłyną  do  Urzędu  po  upływie  wyżej   określonego  teminu  nie  będą
rozpatrywane.

2.     O spełnieniu wymogów niezbędnych (formalnych) oraz o terminach rozmów kwalifikacyjnych
kandydaci będą infomowani telefonicznie.

3.      Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

4.     Oferty niekompletne oraz te które wpbną po wskazanym teminie nie będą rozpatrywane.

5.     Dodatkowe   infomacje   mozr`a  uzyskać   pod   numerem  telefonu   32   2356455   w   godzinach
7.30 -13.00.
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6.      Składane      dokumenty      winny      być      opatrzone      podpisaną      własnoręcznie      klauzulą:
"Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  administratora  danych

tj.   Urząd  Gminy  w  Pilchowicach  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  naboru  na  wolne
stanowiska    w    Referacie    lnwestycji    i    Zamówień    Publicznych.    Podaję    dane    osobowe
dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą".

7.     Niezwłocznie  po przeprowadzeniu  naboru  infomacja  o  wyniku  naboru kandydatów zostanie
umieszczona  w  Biuletynie  lnfomiacji  Publicznej  oraz  na  tablicy  informacyjnej  w  Urzędzie
Gminy w Pilchowicach.

8.     Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć infomację
z Krajowego  Rejestm Kamego  o  niekaralności  za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
9.     Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.

10.   Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze w Referacie lnwestycji i Zamówień Publicznych
odbywać   się   będzie   zgodnie   z   postanowieniami   ustawy   z   dnia   21    listopada   2008   r.
o   pracownikach   samorządowych   (Dz.   U.   z   2019   r.,   poz.    1282)   oraz   zarządzenia   Nr
120.71.2018 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 29 paździemika 2018 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu  naboru  na  wolne  stanowiska  urzędnicze,  w  tym  wolne  kierownicze  stanowiska
urzędnicze w Urzędzie Gminy Pilchowice.

Strona 3 z 3


