
                                  Rogów, dnia 16 lipca 2020 r. 

OGŁOSZENIE O NABORZE 

Wójt Gminy Rogów ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora 

w Referacie Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego  

1. Wymagania niezbędne: 
a) obywatelstwo polskie, 
b) wykształcenie wyższe, 
c) minimum 3 - letni staż pracy, 
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 
e) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 
f) nieposzlakowana opinia, 
g) znajomość następujących aktów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o  

ustawy prawo budowlane, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, ustawy prawo ochrony środowiska oraz ustawy prawo 

zamówień publicznych.  
h) biegła znajomości obsługi komputera - umiejętność korzystania z aplikacji biurowych, 
k) odpowiedzialność, rzetelność, terminowość, 
l) umiejętność pracy w zespole, zdolność do pracy w warunkach stresu, 

 
2. Wymagania dodatkowe: 
a) doświadczenie zawodowe w pracy z podobnym zakresem prowadzonych spraw,  
b) preferowane wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: budownictwo, ochrona 

środowiska, gospodarka wodna,  
c) znajomość zadań wykonywanych na stanowisku. 
 
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora 
1)      planowanie, przygotowywanie, prowadzenie i odbiór robót inwestycyjnych 
wodno-kanalizacyjnych oraz związanych z ochroną środowiska  z zachowaniem trybów 
wyboru wykonawcy wskazanych w ustawie o zamówieniach publicznych, 
2)      wnioskowanie o środki zewnętrzne a następnie   rozliczanie dotacji otrzymanych ze 
źródeł zewnętrznych  związanych ze stanowiskiem pracy, 
3)      prowadzenie spraw związanych z bieżącym, funkcjonowaniem urządzeń i obiektów 
wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym, zlecanie wykonania przeglądów technicznych 
obiektów związanych z gospodarką wodną i ściekową, analiza wyników z dokonanych 
przeglądów oraz podejmowanie działań naprawczych, w szczególności mających 
przeciwdziałać zagrożeniu życia i zdrowi oraz prowadzenie dokumentacji dotyczących 
książek obiektów budowlanych stacji uzdatniania wody eksploatacji maszyn oraz urządzeń 
podlegających dozorowi technicznemu, 
4)      współpraca ze stanowiskiem ds. ochrony środowiska   w sprawach związanych 
z  gospodarka wodno- ściekową w tym:   przygotowywanie i aktualizacja regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wydawanie warunków technicznych na 
indywidualne przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami, dokonywanie odbiorów technicznych przyłączy i prowadzenie 
dokumentacji w tym zakresie, 
 



4. Warunki pracy: 
a) zatrudnienie: umowa o pracę z na czas określony 
b) miejsce pracy: Urząd Gminy w Rogowie 
c) zatrudnienie 1 etat - 40 godzin tygodniowo, 
d) praca przy komputerze 
e) w budynku brak windy dla osób niepełnosprawnych. 
5. Wymagane dokumenty: 
a) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru, 
b) życiorys - CV 
c) wypełniony kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie ( druk w 
załączeniu), 
d) kserokopie świadectw pracy, 
e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
f) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i 
umiejętnościach, 
g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z 
oskarżenia publicznego, 
h) oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na 
określonym stanowisku, 
i) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza 
skorzystać z uprawnienia , o którym mowa w art.13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) , 
j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) 
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału 
aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego, 
Inne informacje: 
Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4 b ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach 
samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1282) informuję, iż w miesiącu poprzedzającym datę 
upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w 
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %. 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres: Urząd 
Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 27 lipca 2020 r.  do godz. 1500 włącznie, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i 
nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem 
„Nabór na stanowisko Inspektora w Referacie Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego”. 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą 
rozpatrywane. 
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie 
testu i rozmowy kwalifikacyjnej. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Rogów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu. 
 
 
 


