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Dyrclrtorrr Zal<lildrr Gosporlnrl<i t(orłrtrlralllo.j rr,ŚI.otlzic Wiclkopolsl<icj

z dnia 1wrzcśni,r 20ż1 r,

w sprawie ogłoszenia rraboru na wolne lricrowniczc stanowisko urzędnicze
w Zakładzie Gospodarl<i Kornurlalncj rv Środzic Wie ll<opolsl<iej

Na podstawie art. 7 pk1 4 w z,wiązku z art. l l- 13 ustawy z dnia 2I listopada 2008 r.
o pracowtrikaclr samorządowych (Dz. IJ. z 2019 r., poz. 1ż82) oraz Statutu i Regulamilru
organizacyjnego zakłarlu Gospodarki ](olrrunalncj w srodzie wiclkopolskiej zarządzam, co
następuje:

§ 1. 1. Ogłaszanr lrabór tra woltre kicrowllicze stalltlrvisko urzędtricze w Zakładzie Gospodarki
Kornurralnej w Środzie Wielkopolskiej - I(ierowl-ri]< Dzialu: Obiekty sportowe.

2, Treść ogłoszenia stanowi załącztlik cltl nil-riejszcgo zlttz:ldzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powi erza się Główtretrru spccjaliście cls. kadr.

§ 3, Zarządzenie wchodzi w życie z dnicrl podpisarria ipocllega ogloszeniu rra tablicy
informacyjtlej w Zak|adzlc Gospodarki l(omunalrrcj r,v Śr,oclzio Wiclkopolskicj oraz na stronie
internetowej,
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Dyrektor Zakładu Gospodarki I(ornunalrrej w Środzie Wielkopolskiej
ogłasza naból na woltre kierownicze stanowisko urr!ędniazę

* Kierowrrik Działu: Obiekty sportow9,

1. Nazwa i adrcs jcdnostki - Zakltld Gospodarki l(omunalncj, ul. Wiosny Ludów 3,
63-000 Sroda Wielkoptllska, zrvany dalcj ZGK.

2. Kierowniczc stanorvisl<o urzędnicze - Kierorvnil< Dzialu: Obickty sportowe.
3. Niczbędnc rvytnngania l<rva Ii filła cyj n c:

. wykształcenie wyższe o kicrunku: zarządz,ttnia, teclrtriczno lub sportowe i rninimum 5

1at pracy, w tynr rnożliwe prowaclzerrie działalrrości gospodarczej o charakterze
zgodrrym z wytnagalriami na clanynr stalror,visku przez, ao lrajrnniej 3 lata,

. znajornośó przepisów z obszaru dzialalria obiektów spońowyclt, w tyln ustawy
o bezpieczeristwie osób przebywających na obszarach wodrryclr, kodeksu pracy
w zakresie czasu pracy! urlo1ltiw pl,acowlriczyclr, bezpicczeństwa i lrigieny pracy, ,

. posiadanieobywatelstwapolskiego,

. kolzystar-rie z pełrli praw publicznych, pelna zdolność do czyrrności prawnyclr,

. niekaralrrośó za umyślne przestępstwa ścigar-rc z oskarżcnia publicznego lub umyślne
przestępstwa skarbowe,

. liieposzlakowarraopir-ria,

. stan zdrowia pozwalający na zajmowatlie r.vw, stalrowiska,

. posiadać zl-rajolrrośó zadali statutowych ZGI(,

4. Dodatl<olvc rv;,nragania l<rvalifikl cyj nc

. asertywllość, łłtwość nawiązywarria korltaktów, organizowatlie pracy własnej,
gotowość do poglębiania r,vicclzy, put-rktualnośó, otwaltośó na nowe rozwiązania,
kreatywrrość, systet-tlalycztrość,

. rnobilność i dyspozycyjność czasor,va,

. wysoki poziorrr kultury osobistcj,

. urniejęhrośó pracy w zcspolc,

. terrninowe wykolrywatlie zadall, uprzejrnośc, życzliwość, opanowanie, odpon-rośó na
streS,

. umiejętnośó dostosorvallia się do konkretnej sytuacji.

5. Glórvnc zldanił rv5,1łonyrvanc nł staIlorvisl<u:

. planowar-ric, organizowanic i kooldyrrowar-rie pracy pracowników na obiektach
sportowycl-t, lv tynr klytej 1llywalrli i orlikach, a także sczorrowo na kąpielisku
lllicjskinl plzy ul. Pleżowcj.

. blęż.ący lradzór lracl tecJrlriczlrylrr 1irrrkcjonowanicnr obicktów s1lortowyclr oraz ich
prawidłową i bezpieozrlą oksploataoją,

. uclział w tr.vorzeniu ot,az kotttrola rcalizacji budżetu obicktów sportowych,

. odpowiedzial rrość za bczpicczetistwo osób korzystających z obiektów sportowych,

. o1,gar]izowar]ie i prowadzer.ic zawodów sportowych,

. wspó,lpl,aca z jednostkanri tll,garrizacyjrrylrri, w tyll szkołalrri furrl<cjonującyrrri na
terenie Gnritry Sloda Wielkopolska i gmin ościerrlrycl-r, celelrr pozyskania
maksyr-nalnej ilości osób kolzystającycli w 1brrlie grupowej z krytej pływalni,

. kontlola utzylatria w lrależytyrrr statrie satritat,nym porrrieszczcń obiektów
spotlowych,



. lnaksynalne wykorzystanię obiektów sportowyclr dla celów rrrarketingowych
i reklarrrowycl. ,

. nadzorowanie przestrzegania regulaninów obiektów spoftowyclr,

. przesllzeganie zasad bczpieczclistwa i higieny pracy oraz przepisów
przeciwpożarowyclr,

. wykon}Ąvanic wszelkicl-r illrryclr czyntrości wyrrikłych w toku clziałalności ZGI(
i zleconyclr przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrcktora.

6. Warunki prrrcy:

. w)łniar czasu l]l,acy - pełen etat, 40 goclz. tygodrriowo,

. wynagrodzetlic -- tLstalonc zgocltlic z rozporządzctlicnr tlady Ministrów z drria 15 maja
2018 r. w sprawic wyragraclzatria pracowników sarnorządowyclr (Dz, U. z2018 r.,
poz. 936 zc zt:'l,.),

. warunki szczegóJnc - brak.

Zatrudnienie na czas okrcślony z rrrożliwością zawarcia Llmowy o pracę na czas rrieokreślony.

7. Wskaźnil< zatrudnicnia osób nicpclnosprarvnyclr lv ZGI(.

W rniesiącu pop rzedzającym datę upilblicznienia ogłoszenia wskaźrrik zatrudrrienia osób
niepełnosprawt-tycli w ZGI( w rozutrrietriu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osót,l rT icpcłrrospt awnyclr wyniósł powyżcj ó %.

8. Niczbędne dokuncnty aplikacl,jnc:

. list motywacyjny,

. źyciorys (CV),

. kwestionariusz osobowy dla kalrclyclata,

. oświadczer-rie kandyclata o peJncj zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
z pehi praw publicznych,

. oświadczcrric kanclydata o tynl, ż0 osoba nic była prawolrrocnie skazana za
przestępstwo umyślrre ścigarle z oskarżenia publiczncgo lub ur-r-ryślrre przestępstwo
skarbowe,

. kopiedokurr-ręr-rtówpotwierdzających r,vyksztalcetrie,

. kopie dokumerrtów potwierdzających staż pracy,

. w prżypadku niepełnosprawności - kopia dokumentu potwierdzającego
niepełnosprawrrość,

. oświadczer-rie kat-rdyclata o stalrie zdror,via pozwalającym lla plaoę na wskazanym
stanowisku,

W przypaciku zatrudlricnia, kandydat zobowiązany będzie clo przeclłożenla do r,vglądu
pracodatvcy orygillllów dokulltelllów.

List motywacyjny i CV powinny być podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na
wymienionych dokumetrtacIl powodlrje lliespelnienie wynagari lormahryclr) oraz opatrzone
klauzulą - "Oświadczanr, że zapoz1,1alamlcr-r-r się z klauzulą irrlbnrracyjną dotyczącą
przetwarzania daLrych osobowycli przez Dyrektora ZGl(, ul, Wiosrry Ludów 3, 63-000 Środa
Wielkopolska i wyrażam zgodę na plzetwarzanie nroiclr darryclr osobowych wykraczających
poza dane wymaganę przez przepisy prawa pracy i inne pl,zepisy szczegółowe zawafte



w ofercie pracy dla potlzeb lriezbędnych do rcalizacji proccsu rcklutacji zgodnie z
rozporządzeniem Parlatrręntu Europejskiego i l{ady (UiJ) ż0161619 z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie ocl-rrony osób fizycznycll w związku z przetwarzanienr danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich darryoh ol.az uclrylenia clyrektywy 95l46lWE
(określane jako ,,RODO') ol,az ustŁlwą z dnla2I listopacla 2008 r. o pracowlrikacl-t
samorządowycl-r (Dz, U, 2019 r., poz. 1282)".

9, Micjscc i tcrrrritr zl<lżcltił tltll<u nlcn tórr,.

I(ornplet dokurnentów w zarnkniętej kopercie z dopiskiem ,,Nabór rra wolne kierownicze
stanowisko urzędnicze - I(ierownik Dzialu: Obiokty sl]ortowe w ZGK w Środzie
Wielkopolskiej" - należy składać osobiście w siecizibic ZGI( w Śroclzie Wielkopolskiej, ul.
Wiosny Ludów 3, 63-00O Śrocla Wiclkopolskiej - sekretrlr.iat - lub drogą pocztową na ww.
adres (liczy się data wpłyłvu do ZGI() w teminie do 16 września 2021 roku.

10. Inf<lrnlacj c dla kanclytlłtólv.

Aplikacje, które wplylrą clo ZGl( nicl<orrrplctnc lr-rb 1lu okr.cślor-ryrn wyżej tel-1linie nie będą
rozpatIywanc.

11. Etapy nnboru:

. Ogłoszenie o naborze na wollre kierowlricze staliowisko urzędlricze;

. składanie dokumerrtów aplikacyjlryclr;

. Wstęprra selekcja kandyclatów - analiza dokulletrtów aplikacyjnyclr pod względem
forr-n a ln yrrr;

. Ogłoszenie listy kandyclatów, którzy spełniają wymagalria l.ornraltrc;

. I(olicowa selekcja kandyclatów - inclylvidualna fozlnowa kwalifikacyjna
z kandydatarni, którzy przeszli wstępną selekcjg kandydatów;

. Sporządzerrie protokolu z pl,z,eprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze;

. Podjęcie decyzji o zatrudtrielriu i podpisanie umowy o pracę;

. ogłoszerric wyrlików rraboru.

12. Informac.jc o rvynil<nclr lralroru:

. Infonnacja o wyIrikaclr llaboru zostatric upotł,szechtliolla niezlvłocznie i untieszczona
na tablicy inforrrracyjnej w budynl<u zGI( w Śrotizie wielkopolskiej oraz na stronie
interrrctowej.
i(andydaci, któr,zy spełnią r.vytlogi fbnnalrlc, zoslallą indywidualrrie powiadomierri
o tel,nritrie roztrrowy kwalifikacyjlrej (prosilly o poclanic aktualrryclr clanych
kontaktowych).
I(andydat w przcdłożor-rycl-r dokurncr-rtach jest zobowiązarry zawrz,eć infonnację
o treści -,,W przypadku rriezakwalifil<owatria t-trnic do dalszego etapu rckrutacji
dokumenty aplikacyjlle prosz,ę zlliszczyćlodbiorę osobiście*'', *wybrać właściwe
Dokurr-rerrty aplikacyjne osób, którc w 1rrocesie naboru zakwalifikują się do dalszego
etapu i zostanź} utnieszczone rv protol<ole, będą statlowily załącznik do protokołu
z przeprow adzonego traboru.

. Dodatkowych infbrnracji uclziela r\urelia'l'abaozka l(aclrowa Zakładu Gospodarki
I(olllutlllIlcj. 1cl, oI 2\7 0] 55,
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