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         OGŁOSZENIE O NABORZE  NA WOLNE STANOWISKO 

URZĘDNICZE  
 
Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku ogłasza nabór na wolne stanowisko 
urzędnicze 
 
Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku, ul. Piastowska 42, 48-200 Prudnik 

(nazwa i adres jednostki) 
 

Samodzielny referent w Dziale Technicznym  
(nazwa stanowiska pracy) 

 
 

1. Wymagania niezbędne: 
 
1) obywatelstwo polskie, 
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
4) wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo,  
5) doświadczenie zawodowe i staż pracy minimum 2 lata.  
6) znajomość ustaw: 

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r, poz. 
1579)  

b) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 z póżn. zm.) 

c) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku O własności lokali (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1892 ze 
zm.) 

d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. 
zm.) 

7) biegła znajomość obsługi komputera oraz programów do kosztorysowania. 
 

2. Wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:  
 

1) umiejętność pracy w zespole, 
2) wnikliwość, staranność, kultura pracy i kultura osobista, 
3) umiejętność zaplanowania własnej pracy, 
4) umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, 
5) umiejętność komunikacji pisemnej, 
6) umiejętność radzenia sobie ze stresem, samokontrola nad własnymi emocjami 
7) gotowość do samodoskonalenia się, 
 

 
3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:  

 
1) prowadzenie na bieżąco książki obiektów budowlanych, 



2) dokonywanie wpisów do książek obiektów budowlanych, 
3) wykonywanie przeglądów budowlanych obiektów i koordynacja pracami związanymi z nimi, 
4) sporządzanie harmonogramów robót remontowych wynikających z przeglądów budynków 

według stopnia pilności, 
5) typowanie budynków do remontu kapitalnego i bieżącego, 
6) sporządzanie oceny stanu technicznego elementów budynku, budynków i budowli, 
7) planowanie remontów budynków systemem własnym i zleconym, 
8) sporządzanie i rozliczanie rocznych i wieloletnich planów remontów, 
9) dokonywanie przekazania terenu i obiektów wykonawcom do remontu, 
10) dokonywanie obmiarów robót wraz z wykonaniem kosztorysów budowlanych, 
11) sporządzanie kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane, 
12) rozliczanie robót systemem zleconym, 
13) przestrzeganie prawidłowych procesów technologicznych warunkujących stosowanie 

prawidłowych norm zużycia, robocizny i sprzętu, 
14)  czynny udział w odbiorach prac remontowych, 
15) prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, 
16) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarki remontowej i ochrony środowiska, 
17) współpraca z ubezpieczycielami i prowadzenie całości spraw z tym związanych (regresy, 

szkody) 
18) uczestnictwo w komisjach zwoływanych przez Dyrektora, 
19) rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na pisma kierowane do załatwienia, 
20) pełnienie zastępstwa podczas nieobecności pracownika ds. zamówień publicznych. 

 
4. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

 
W sierpniu 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Budynków 
Komunalnych w Prudniku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6 %. 
 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku  
 

1) pełny wymiar czasu pracy, 
2) miejsce pracy Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku, ul. Piastowska 42, 48-200 

Prudnik 
3) praca w terenie i na wysokości powyżej 3 m, 
4) wyposażenie stanowiska pracy: komputer z dostępem do internetu, drukarka,  
5) stanowisko pracy w pokoju wielostanowiskowym 

 
 

6. Wymagane dokumenty : 
 

1) Kwestionariusz osobowy w oryginale do pobrania ze strony www.bip.zbkprudnik.pl w 
zakładce „Nabory” 

2) Życiorys (CV), 
3) List motywacyjny, 
4) Kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje, 
5) Kopie świadectw pracy, 
6) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 

publicznych 
7) Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 

oraz umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie 
zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego). 



8) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać 
z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych 

    
7. Termin i miejsce składania dokumentów 

 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 09 października 2017 roku. 
w sekretariacie  Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku pok. Nr 14 w godzinach pracy 
Zarządu od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku  lub pocztą na adres: 48-200 Prudnik ul. 
Piastowska 42, z dopiskiem na kopercie “ Dotyczy naboru na stanowisko  Samodzielny referent 
w Dziale Technicznym ''. 
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą  rozpatrywane. 
Informacja o wyniku naboru zamieszczona będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZBK 
www.bip.zbkprudnik.pl.  
Wymagane dokumenty aplikacyjne ( list motywacyjny i CV ) powinny być opatrzone klauzulą: 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych ( Dz.U. z 2016 r.  poz. 922 z późn. zm ) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach 
samorządowych ( tj. Dz.U. z 2016 r.,poz.902 z późn. zm.). 
 
 
 
 
 
 
                                  Z up. Burmistrza  
                                                                                        Władysław Podróżny 
                                                                                        Starszy specjalista w Dziale Technicznym 
 
  
 


