Stąporków, 29.12.2017 r.
Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A
26-220 Stąporków

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko
Specjalista ds. technicznej obsługi nieruchomości – konserwator
Miejsce świadczenia pracy: Budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny – mieszkania socjalne w Hucisku,
ul. Górna 2, 26-220 Stąporków.
Termin zatrudnienia: od 01.02.2018 r.
Rodzaj umowy: umowa o pracę (pełen etat, przeciętnie 40 godzin tygodniowo)
Wymagania niezbędne na stanowisku pracy:
 doświadczenie w zakresie eksploatacji obiektów budowlanych,
 umiejętność diagnozowania usterek,
 umiejętność naprawy drobnych usterek,
 samodzielność, dyspozycyjność i operatywność,
 znajomość: elektryki, automatyki, hydrauliki, obsługi systemów: wentylacji i ciepłownictwa
oraz umiejętność malowania i naprawy ścian, stolarstwa, glazurnictwa.
Wymagania dodatkowe:
 dobra organizacja własnej pracy,
 umiejętność analitycznego myślenia,
 odpowiedzialność i zaangażowanie,
 umiejętność pracy w zespole,
 prawo jazdy kat. B,
 Świadectwo kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających i przetwarzających
ciepło (mile widziane).
Zakres obowiązków:
 obsługa techniczna budynku i ocena stanu wyposażenia technicznego budynku,
 wykonywanie przeglądów roboczych budynku i terenu wokół budynku,
 ocena sprawności instalacji elektrycznej, osprzętu i urządzeń elektrycznych,
 ocena sprawności instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 ocena sprawności instalacji centralnego ogrzewania,
 realizacja zadań mających na celu ogrzewanie budynku (palenie w piecu na eko-groszek),
 wykonywanie w budynku i na terenie wokół budynku drobnych prac konserwacyjnych, prac
rzemieślniczych, drobnych prac ogólnobudowlanych, stolarsko-ciesielskich, gospodarczych itp.,
 wykonywanie prac porządkowych,
 reagowanie na zgłaszane przez użytkowników budynku usterki powstałe na terenie budynku
i wokół niego,



kontrola sprawności urządzeń pomiarowych,
wykonywanie pozostałych zadań, zlecanych przez Dyrektora ZGKiM.
Informacje o warunkach wykonywania pracy:
 Praca w budynku piętrowym (brak windy),
 Praca fizyczna,
 Bezpośredni kontakt z użytkownikami budynku,
Wymagane dokumenty:
 CV i list motywacyjny
 Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (przebieg
zatrudnienia – świadectwa pracy)
 Oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach udziału
w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. technicznej obsługi nieruchomości –
konserwator.
UWAGA: wszelkie kserokopie przedkładanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność
z oryginałem, zawierać datę i czytelny podpis kandydata. Pozostałe dokumenty (składane w
oryginale) muszą być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata.
Miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście w sekretariacie ZGKiM
(ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków) lub przesłać na adres: Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków z dopiskiem
„Dotyczy naboru na wolne stanowisko Specjalista ds. technicznej obsługi nieruchomości –
konserwator”. Termin składania ofert: 16.02.2018 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu).
Dodatkowe informacje o naborze:
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zamieszcza się na stronie BIP Gminy Stąporków
www.bip.staporkow.pl oraz tablicy ogłoszeniowej ZGKiM
 Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu
przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne
zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie lub listownie)
 Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie BIP Gminy Stąporków
www.bip.staporkow.pl oraz tablicy ogłoszeniowej ZGKiM
 Dokumenty złożone lub nadesłane po upływie terminu składania ofert oraz dokumenty osób
niespełniających wymogów formalnych zawartych w niniejszej ofercie nie będą rozpatrywane
 ZGKiM zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny


Niniejsze stanowisko pracy powstanie dzięki realizacji projektu pn. „Przebudowa i adaptacja budynku
użyteczności publicznej – szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny – mieszkania
socjalne w Hucisku, Gmina Stąporków”, nr. RPSW.07.03.00-IZ.00-26-044/16, współfinansowanego
ze Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Poddziałanie 7.3
Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020).
Dyrektor ZGKiM
/-/Robert Adamczyk

