ZnaksprawyOP/o16/1/16

oGŁoszENIE
Dyrektora
w Katowicach
Zakładu
T:rgowjsk,.y;;,#"n
o naborzena wolne stanowiskourzędnicze

Na podstawieań' 7 pkt 4 w związku z art. 11.13a ustavvyz dnia 21 listopada2008r.
(Dz.U. z2016r.,poz.902- tekstjedno|ity)
o pracownikach
samorządowych
ogłaszasię nabórna wolne
stanowiskourzędnicze stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w ZakładzieTargowisk
Miejskich
w Katowicach,
zwanymdaIejzakładem.
1. Niezbędnewymaganiazwiązaneze stanowiskiem
Pracownikiemsamorządowymzatrudnionymna Ww stanowiskumożebyÓ osoba która :
.l) jest obywate|empo|skim- osoba nieposiadająca
po|skiegomożezosiać
obywate|stwa
jeże|ina podstawieumów międzynarodowych
zatrudniona
na w/wstanowisku,
|ubprzepisów
prawa wspólnotowego przysługu'iejej prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium
Rzeczypospo|itej Po|skiej oraz posiada znajomośćjęzyka po|skiego potwierdzoną
cywiInej'
dokumentem
okreś|onym
w przepisacho służbie
2) ma pełnązdo|ność
do czynnoŚciprawnychorazkorzystaz pełniprawpub|icznych,
3) nie była skazana prawomocnymwyrokiem sądu za umyślneprzestępstwościgane
przestępstwo
z oskażeniapublicznego
lub umyś|ne
skarbowe,
4) cieszysię nieposz|akowaną
opinią,
5) posiadakwalifikacjewymaganedo wykonywaniapracyna w/wstanowisku,w tym :
wykonywaniezadań właściwych
a) wykształcenie
Wyższeo specja|ności
umoż|iwiajqcej
d|aw/wstanowiskaoraz łącznieco najmniej4letni staz pracy|ubwykształcenie
co
najmniejśrednieo profi|uogólnym|ub zawodowymumoż|iwiającym
wykonywanie
zadań właściwych
d|aw/wstanowiskaorazłqcznieco najmniej6 letnistażpracy,
b) uprawnieniabudow|anew specjaIności
instaIacyjnej
w zakresie sieci, instaIacji
do projektowaniai kierowania
i urzqdzeń e|ektrycznychi e|ektroenergetycznych
robotamibudowlanymi.
2. Dodatkowewymaganiazwiązaneze stanowiskiem
.l) kwa|ifikacje
właściwe
dozoru,uprawniajqce
do kierowania
d|astanowiska
czynnościami
osób
wykonującychprace W zakresie obsługi,konserwacji,remontów,montażui kontro|no.
pomiarowym urządzeń, insta|acji i sieci e|ektroenergetycznychwytwarzajqcych,
pzetwarzĄących, przesyłającychi zuiywĄących energię e|ektrycznqoraz stanowiska
pracownikatechnicznegosprawujqcegonadzór nad eksp|oatacjqwlw urządzeń,insta|acji
i sieci,obejmujące
.
isieci e|ektroenergetyczne
o napięciuniewyższymniż1 kV,
a) urządzenia,
insta|acje
powyżej
b) urzqdzenia,
insta|acje
i siecio napięciuznamionowym
1 kV'
prądotwórcze
powyżej
c) zespoły
o mocy
50 kW,
d) siecie|ektrycznego
oświet|enia
u|icznego,
e) e|ektrycznąsiećtrakcyjną'
f) elektryczneurządzeniaw wykonaniuprzeciwwybuchowym,
g) aparaturękontro|no-pomiarowq
oraz urzqdzeniai instalacjeautomatycznejregu|acji,
i insta|acji'
i
zabezpieczeń
w/w
uzqdzeń
sterowania
2) kwalifikacje
właŚciwed|a stanowiskaeksp|oatacji,
uprawniające
do obsługi'konserwacji,
remontów, montażu i
kontrolno-pomiarowym urzqdzeń, insta|acji i
sieci
elektroenergetycznych
wytwazających,przetwarzających'przesyłających
i zużyłvających
energięe|ektryczną,obejmująceurządzenia,insta|acje,sieci, zespołyi aparaturękontro|nopomiarową'
o którejmowaW pkt1,
związanymz projektowaniem
3) co najmniej3 |etnistażpracyna stanowisku
|ubkierowaniem
robotami budow|anymi w zakresie sieci, insta|acji i uządzeń e|ektrycznych
i elektroenergetycznych,
4) co najmniej5 |etnistażpracyna stanowisku
związanymz kierowaniem
osób
czynnościami
prace
konserwacji,
remontów,
wykonujących
W zakresie obsługi,
montażui kontro|no.
pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci e|ektroenergetycznychvvytwarzajqcych,
przetwarzajqcych,
pzesyłającychizużywającychenergięe|ektrycznq
a|boco najmniej5 |etni
sprawującego
stażpracyna stanowiskupracownika
technicznego
nadzórnad eksp|oatacją
wlw urządzeń,insta|acjii sieci,

5) umiejętnośĆ
obsługisystemu MicrosoftWindows oraz aplikacji Microsoft Excel i Microsoft

Word,
6) znajomośc
przepisÓwprawabudowlanegoi prawa energetycznego,
7) dyspozycyjnośÓ'

3. Zakres wykonywanych zada
Do zakresu zada osoby zatrudnionejna w/w stanowiskunatezećbędąsprawyodpowiadające
Wymaganymuprawnienjom.
budow|a.nym
w specja|ności
insta|acyjnejoraz wymaganymkwa|ifikaćjom
Właściwym
d|astanowiska
dozorui ekśp|oatacji,
w tym :
1) pełnienieobowiązkÓw właściwych
d|a inspektora nadzoru inwestorskiego,okreś|onych
przepisamiprawabudowlanego,
2) nadzorowanieeksp|oalacjiuzqdze , insta|acjiisieci e|ektroenergetycznych
wytwazajqcych,
przetwaŻajqcych,
przesyłajqcych
i zużywajqcych
energię
e|ektrycznq,
.
3) kierowanie czynnościamiosÓb wyk nujqcy'ctlprac-e w zaftresie obsługi,konsepacji,
remontÓw,montażui kontro|no-pomiarowym
wlw urzqdzeil,insta|acjii sie-cletet<trycznyćn
i eleKroenergetycznych,
4) szacowaniewartoŚci robÓt i prac e|ektrycznychI e|ektroenergetycznych'
potwierdzanieich
wykonaniaoraz kontrolowanie
ich rozliczeri
5) wspÓłdziałanie
z właściwymi
organami administracjipublicznej oraz innymi podmiotami
W sprawach z zakresu powierzonych zada , w tym negocjowanie treści umÓw
cywiInoprawnych
ktÓrychpzedmiot odpowiadaza kresowipowierz!ny-ch
zadari,
6) udziałw pracachkomisj|pzetargowychpowoływanych
do pzygotowaniai przeprowadzenia
postępowania
o udzieIenie
zamÓwieniapub|icznego,
7) spozqdzanie.wymaganychopracowa projektowych
i dokumentÓwtechnicznychw zakresie
sieci, instalacjii urzqdze e|ektrycznychi e|ektroenergetycznych
oraz spozĄdzanie innych
dokumentÓw^ł|t':|.ązanych
z .rea|izaĄq polvierzonychzioan, w tym iro;et<towinstrukcji,
wytycznych,analiz,zestawierii sprawozda , itd.
4. Warunkipracy na stanowisku
1) wymiarczasu pracy- i/3 etalu,
2) rozkładczasu pracy- Wg.harmonogramu
pracy,
3) mjejscepracy_ Katowice; stanowiśko
pracyw budynkuz|oka|izowanym
przy u|icyG|iwickiej
154 (miejscesiedzibyzakładu); pomieszczeniena piętrze,
4) warunkipracy- praca wymagajqcasamodzie|ności
i dyspozycyjnoś
ci,z:t,liązana
z rea|izacjq
obowiązkÓw.w miejscu siedziby zakładuoraz na terenie idmlnistrowanychpzez zakłźd
targowiskmĘskich, z|okalizowanychw obrębie M|asta Katowice ; stanbwisikozlt,tiązane
z Wacąprzy komputerze.
5. WskaźnikzatrudnieniaosÓb niepełnosprawnych
. W miesiącu poprzedzajqcymdatę upub|icznieniaogłoszeniawskaŹnik zatrudnieniaosÓb
niepełnosprawnych
w zakładzie,w rozumieniupzepisÓw o iehabilltacjizawodoweji spotecznejoiaz
zatrudnianiu
oSÓb niepełnosprawnych,
wynosimniejniż6%.
6. Wymaganedokumenty
1) list motywacyjny,
2) życiorys(curricu|um
vitae),
3) kwestionariuszosobowy,
4) kopie dokumentÓwpotwierdzajqcych
posiadanewykształcenie,
kwa|ifikacjei uprawnieniaoraz
posiadany
pracy,
staż
w
tym
kopie
pracy
świadectw
|ub
zaświad'czenia
o zatrudnieniu,
-.
5) kopiadokumentupotwierdzajqcego
posiadaneobywatelslwo,
6) ośWiadczenie
o niekara|ności
za umyślneprzesĘpstwościganez oskażenia publicznego|ub
przestępstwoskarbowe,
umyś|ne
7) ośWiadczenie
o' posiadaniupełnejzdo|noŚcido czynnościprawnychoraz ko|zystaniuz pełni
prawpublicznych,
8) oświadczenieo zgodzie na pzetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnymdo
pzeprowadzenianaboruna w/wwo|nestanowiskourzędnicze.
Kwestionariuszosobowy, o ktÓrym mowa W pkt 3, wraz z oświadczeniami,
o ktÓrych mowa
w pkt6-8' dostępnyjest na stronieBiuletynu|nformacji
Pub|icznejzakładu.

Kandydat,któryzamierzaskorzystaóz uprawnienia,o którymmowaW ań. 13a ust.2 ustawyz dnia
(Dz' U. z 2016r', poz.902 - tekstjedno|ity)
21 |istopada2008r' o pracownikachsamorzqdowych
jest do złożeniakopiidokumentupotwierdzającego
niepełnosprawność.
obowiązany
dnia19 sierpnia2016r.o godzinie15.00.
Terminskładania
dokumentówupływa
Wymaganedokumentyzłożyćna|eżyw sekretariaciezakładu,u|.Gliwicka 154' 40-859Katowice.
Dokumentymoina pzesłać poczlą, przy czy za terminzłożeniadokumentówuznaje się datę ich
wpływudo siedzibyzakładu.
złoiryćw zamkniętychkopeńachz podaniemadresuzwrotnegooraz dopiskiem
Dokumentyna|eżZy
naboruna stanowiskoinspektoranadzoruinwestorskiego'.
,,dotyczy
Nabór na Ww stanowiskourzędniczeskładasię z dwóch etapóW,tj' :
ogłoszeniu,
o którychmowaW niniejszym
wymagańforma|nych,
1) etap| - badaniespełnienia
2) etap ll rozmowakwalifikacyjna.
WymaganiaformaIne,upowszechnionazostanie
ofeńy spełniające
Lista kandydatów,którzy zltoŻy|i
w BiuletynieInformacjiPublicznej(www.ztm.katowice.pl).
Kandydaci, khórzy złoży|iofeńy spełniającewymagania formalne, powiadomieni zostaną
indywidualnie
o miejscui terminierozmowykwalifikacyjnej.
naboze,
lnformacjao wynikunaboruupowszechnionazostanieniezwłocznepo przeprowadzonym
w Biu|etynie
poprzezumieszczeniena tab|icyinformacyjnej
w siedzibiezakładuoraz opublikowanie
lnformacjiPublicznej(www.ztm.katowice.ol).
Katowice,8 sierpnia2016r.
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