
OGŁOSZENIE O NABORZE 
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów 
na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji oraz utrzymania dróg  

w Referacie Infrastruktury w Urzędzie Gminy w Lubinie

Informacje ogólne dotyczące ogłoszenia: 

1. praca w pełnym wymiarze czasu,

2. data opublikowania ogłoszenia: 17-05-2016r.

3. termin składania ofert upływa w dniu: 30-05-2016r.

Niezbędne wymagania od kandydatów:

1. obywatelstwo polskie,

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

3. korzystanie z pełni praw publicznych,

4. nieskazanie prawomocne za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,

5. posiadanie nieposzlakowanej opinii,

6. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,

7. posiadanie wykształcenia wyższego – kierunek techniczny, w szczególności inżynier budownictwa             
w specjalności drogowej, konstrukcyjno- budowlanej lub budownictwa ogólnego,

8. co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku związanym z budownictwem lub utrzymaniem dróg,

9. posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, dopuszcza się 
trwanie praktyk zawodowych w celu zdobycia uprawnień potwierdzone założeniem książki praktyk,

10. znajomość zasad kosztorysowania,

11. znajomość następujących przepisów: o samorządzie gminnym, dróg, prawa budowlanego, zamówień 

publicznych, postępowania administracyjnego,

12. obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych, tj. MS Office, Open Office, środowiska Windows,

13. prawo jazdy kat. B,

14. gotowość podjęcia pracy od czerwca 2016r.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Zarządzanie siecią dróg gminnych w tym ich bieżące utrzymanie i remonty cząstkowe,

2. Planowanie remontów, utrzymania oraz ochrony dróg gminnych (publicznych)

 i wewnętrznych,

3. Prowadzenie  spraw związanych  z  przygotowaniem dokumentacji  technicznej  dla  zadań
inwestycyjnych i remontowych planowanych przez Gminę,

4. Prowadzenie  spraw  związanych  z  realizacją  robót  inwestycyjnych  i  remontowych
realizowanych przez Gminę,

5. Koordynacja  działań  uczestników  procesu  inwestycyjnego  w  zakresie  nadzorowanych
zadań inwestycyjnych i remontowych,

6. Kontrola stanu dróg,



7. Przygotowywanie propozycji realizacji zadań dotyczących infrastruktury gminnej,

8. Przygotowanie  dokumentacji  do  udzielania  zamówień  publicznych  i  udział  w  pracach
komisji.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę 

upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. CV,

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku,

5. kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych oraz posiadanie dodatkowych

kwalifikacji i umiejętności (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych 

osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ze. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008r.

 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z  2014r. poz. 1202 ze zm.).

Miejsce składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą w terminie do dnia 

30 maja 2016r. (decyduje data wpływu aplikacji do Urzędu Gminy) na adres:

Urząd Gminy w Lubinie

ul. Władysława Łokietka 6 

59-300 Lubin

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: 

Inspektor  ds.  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  oraz  utrzymania  dróg  w  Referacie
Infrastruktury w Urzędzie Gminy w Lubinie”.

Uwaga:

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja 

o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ug-

lubin.dolnyslask.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Wł. Łokietka 6.

Wójt
/-/ Tadeusz Kielan
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