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uRzĄD MlAsTA nuOł śąst<ł
plac Jana Pawta ll6, 41-709 Ruda Śląska

PREZYDENT MlAsTA Ruoł ŚI-4sxł
OGŁASZA NABOR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

MŁoDsZEGo REFERENTA W WYDZIALE SPRAW LoKALoWYcH (AL) URZĘDU MIA5TA nuoł śl4sxł

1. Wymaganianiezbędne:

1) posiadanieobywatelstwapolskiego;

2) Pełna zdolnoŚĆ do czynności prawnych oraz korzystanie z petni praw publicznych;

3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;

4) nieposzlakowana opinia;

5) wymaganewykształcenie: średnie budowlane,

6) znajomoŚĆ przepisów prawa w zakresie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy Kodeks cywilny (Óziat dot. umów

na roboty budowlane), ustawy o własnoŚci lokali, ustawy prawo budowlane,

7) umiejętnoŚĆ obstugi komputera na poziomie średniozaawansowanym (MS Office Excel,

MS Office Word). .,

Z. Wymagania dodatkowe:

1) znajomoŚĆ aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej:

ustawY o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisy dot.

ochrony danych osobowych.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) nadzór i kontrola nad realizacją umów o zarządzanie nieruchomościami oraz obowiązków

zarządcy w zakresie technicznego utrzymania nieruchomości;

Ż) udział w przejmowaniu nieruchomoŚci zabudowanych na majątek Miasta i Skarbu Państwa;

3) Przygotowywanie analiz programów remontów, modernizacji i renowacji, rozbiórek
budynków, w zakresie małej architektury;

4) bilansowanie potrzeb remontowych i modernizacyjnych w uktadzie rzeczowo-finansowym;

5) realizacja zadań związanych z zagospodarowaniem nieruchomości komunalnych oraz
modernizacją zasobu komuna[nego z uwzględnieniem pozyskania środków zewnętrznych;

6) sPrawdzanie pod wzgtędem merytorycznym dokumentów finansowych w zakresie optat

za media i ustugi komunalne.

4. Warunki pracy/dostępność:

1) umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy;

- proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3 0,10 zł brutto,
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(w przypadku posiadania co najmniej 5 letniego stażu

wieloletnią - od 5 % do ż0 %);

2) miejsce pracy - Urząd Miasta Ruda Śtąska, plac Jana Pawta ll

wyposazony w windę osobową;

pracy - dodatek za pracę

w Nowym Bytomiu, budynek

3) moŻtiwoŚĆ pracy w terenie, konieczność przemieszczania się w celach stużbowych miedzy
pokojami i piętrami w obrębie budynku urzędu;

4) stanowisko pracy - praca biurowa, wykonywana z wykorzystaniem komputera (powyżej 4
godzin dziennie) oraz innych urządzeń biurowych;

5) WYmagane kompetencje na zajmowanym stanowisku: umiejętność stosowania

odPowiednich przepisów prawa, komunikatywność, dobra komunikacja pisemna, myślenie

ana[ityczne, umiejętność pracy w zespole.

wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę opubtikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

niePetnosprawnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabititacji zawodowej i spotecznej oraz
zatrudnianiu osób niepetnosprawnych, wynosit w Urzędzie Miasta Ruda Śtąska ponad ó%.

Wymagane dokumenty:

1) wYPetniony kwestionariusz dta osoby ubiegającej się o zatrudnienie (sporządzony

Wg Wzoru zamieszczonego w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śtąska -

do Pobrania na stronie www.nł"rdaslaska.Fip..info"p!. tub w Wydziate Kadr, pokój 119, 120);

2) dokumenty poświadczające wyksztatcenie (kserokopie lub zaświadczenia);

3) dokumenty poŚwiadczające wymagany staż pracy, m.in.: kserokopie świadectw pracy

1ub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia oraz odbytych staży
zawodowych, itp.;

4) dokumenty poŚwiadczające dodatkowe kwatifikacje i uprawnienia (kserokopie odpowiednich

dokumentów [ub zaświadczenia);

5) wtasnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, korzystaniu

z Pełni praw publicznych, oŚwiadczenie o braku skazania za przestępstwa (sporządzone

Wg Wzoru zamieszczonego w Biuletynie lnformacji Pubticznej Urzędu Miasta Ruda Śtąska -

do pobrania na stronie www.rudnslaska.bip.info.pi tub w Wydziale Kadr, pokój 119,1zO).

Osoby, które przejdą pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem będą
zobowiązane do dostarczenia zaŚwiadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

6) własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieposzlakowanej opinii (sporządzone

Wg Wzoru zamieszczonego w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śtąska -

do pobrania na stronie www.rudeslaska.bip.info.p[ tub w Wydziale Kadr, pokój 1 1g,12O).

Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzone w trzech etapach:
- l etaP - weryfikacja ofert pod względem spetniania przez kandydatów wymogów określonych

w ogtoszeniu,

- tl etap - test sprawdzający wiedzę kandydatów niezbędną na stanowisku,

- lll etap - rozmowa kwalifikacyjna.

hOłdu

7.



8.

W zaleŻnoŚci od iloŚci kandydatów spełniających wymogi określone w ogtoszeniu, możliwe jest

Pominięcie ll etapu. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo rezygnacji z kontynuowania

naboru na każdym jego etapie.

Termin i sposób składania ofert:

1) WYmagane dokumenty należy sktadaĆ w zamkniętych kopertach, w siedzibie Urzędu Miasta
(Plac Jana Pawta ll 6, 41-709 Ruda Śtąska), w Biurze Obsługi Mieszkańców usytuowanym

na parterze budynku, w terminie ao .2,6,"ł1*7ffi!*, do goazinyĄ.ł.'.W.dopiskiem:

,, Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Spraw Lokalowych (AL)

Urzędu Miasta Ruda Śląska";

Ż) ofertY kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miasta po uptywie terminu określonego

w punkcie 1, nie będą rozpatrywane;

3) tisty kandydatów zakwalifikowanych do kotejnych etapów naboru będą pubtikowane

w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śtąska, wg numerów ewidencvjnvch
nadawanvch ofertom w Biurze Obstuqi Mieszkańców:

4) lista osób biorących udział w ll etapie prowadzonego naboru oraz jego termin zostaną

opublikowane do 14 dni po uptywie terminu składania ofert.

lnformacja o wyniku naboru:

lnformację o wyniku naboru upowszechnia się w Biutetynie lnformacji Pubticznej oraz na tabticy
informacYjnej w Urzędzie Miasta Ruda Śtąska i w Powiatowym Urzędzie Pracy, niezwtocznie

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Pracodawca zastrzega sobie możtiwość rezygnacji
z zatrudnienia kandydata.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej procedurze naboru,:

W okresie 3 miesięcy od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie lnformacji
Publicznej, kandydaci mogą odbieraĆ (osobiście) swoje dokumenty aptikacyjne w Wydziate Kadr

Urzędu Miasta w pokoju 120 (l piętro budynku przy Placu Jana Pawła ll 6), w godzinach pracy

Urzędu. Po uptywie tego terminu dokumenty aplikacyjne kandydatów uczestniczących
w naborze zostaną zniszczone.
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