
 
Bytom Odrzański 02.11.2011r. 

 
 

DYREKTOR 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: 
 

 
- inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. 
 
Nabór jest wolny i konkurencyjny. 
 
I.        Wymagania niezbędne: 
     1.   Wykształcenie średnie lub  wyższe  z  zakresu ochrony  środowiska,  prawa     
           administracyjnego oraz  ekonomii, prawa pracy. 
II.        Wymagania dodatkowe:    
     1.   Znajomość obsługi komputera. 
     2.   Znajomość programów komputerowych dotyczących ochrony środowiska i  
           gospodarki odpadami. 
     3.   Mile widziana znajomość zagadnień prawa pracy. 
     4.   Znajomość obowiązujących  przepisów dotyczących przetwarzania  danych  
          osobowych. 
III .     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
     1.   prowadzenie spraw z zakresu: 
- ochrony środowiska, 
- gospodarki odpadami, 
- polityka bezpieczeństwa danych osobowych, 
- rachunkowości. 
     2.  Obsługa sekretariatu ZGK. 
     3.  Obsługa spraw kadrowych. 
IV.    Wymagane dokumenty: 
     1.   List motywacyjny. 
     2.   Życiorys – CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej). 
     3.   Dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplom). 
     4.   Kwestionariusz osobowy. 
     5.   Inne   dokumenty   o   posiadanych   kwalifikacjach,   osiągnięciach    zawodowych, 
           umiejętnościach i doświadczeniu. 
 
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Bytomiu Odrzańskim  przy ul. Młyńskiej 15 z dopiskiem OFERTA PRACY w terminie do  
18  listopada 2011r. 
 
          Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Po upływie terminu składania dokumentów  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania 
określone  w  ogłoszeniu o  naborze,  zostanie  umieszczona  na tablicy  ogłoszeń  Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim. 
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          Dyrektor    Zakładu   Gospodarki    Komunalnej    w    Bytomiu    Odrzańskim    zaprosi 
telefonicznie kandydatów wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na   stronie internetowej Urzędu  Miejskiego 
w Bytomiu Odrzańskim. 
          Dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą ,,wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 
dnia 21 listopada  2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. nr 223, poz. 1458 
z późn. zm.). 
  
 
 Dyrektor 

Zakładu Gospodarki Komunalnej 
 

Antoni Bernat 
 


