BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KONIECPOL
OGŁASZA NABÓR
NA ZASTĘPSTWO NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W KONIECPOLU
Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa lub
budownictwa,
b) co najmniej 3 –letni staż pracy w administracji rządowej lub samorządowej
bądź w zakładzie pracy związany z działalnością ochrony środowiska,
c) nieposzlakowana opinia,
d) osoba nie będąca prawomocnie skazana za przestępstwa umyślne.
Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów z
zakresu: kodeksu postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym,
ochronie środowiska, rolnictwa i prawa budowlanego,
b) dobra znajomość obsługi komputera,
c) kreatywność, komunikatywność, odpowiedzialność.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) sporządzanie planów i programów dotyczących ochrony środowiska,
b) współpraca z jednostkami i zakładami działającymi na rzecz środowiska,
c) opracowywanie regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie oraz
nadzór nad jego realizacją,
d) kontrola i rozstrzyganie spraw spornych i uciążliwych z zakresu ochrony
środowiska,
e) przygotowywanie decyzji zobowiązujących zakłady pracy do usuwania
zaniedbań z zakresu ochrony środowiska,
f) kontrola i wydawanie zezwoleń na ścinkę drzew oaz naliczanie opłat z tego
tytułu,
g) przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
h) prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych,
i) prowadzenie spraw związanych z ochroną roślin uprawnych, chorób
zakaźnych zwierząt,
j) organizacja zwalczania skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie,
k) prowadzenie gospodarki odpadami.

Wymagane dokumenty:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

życiorys (CV);
list motywacyjny;
kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie (dyplom);
kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
kwestionariusz osobowy;
kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach;
oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa
popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
składane pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art.233 kodeksu karnego;
h) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (j.t.Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: Wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu wynosi mniej niż
6%.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i
Gminy w Koniecpolu, ul. Chrząstowska 6A Biuro Interesanta, pokój nr 15 „A” lub
pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „ Nabór na zastępstwo na stanowisko
inspektor ochrony środowiska i rolnictwa” w nieprzekraczalnym terminie do
15.04.2013 roku.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą
rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Dodatkowe informacje tel. (34) 35-51-881 w 110.
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