
 
 
 
 
 

DYREKTOR ZAKŁADU KOMUNALNEGO w HALINOWIE 
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na wolne stanowisko: 

Referent/Inspektor ds. technicznych i gospodarki wodno-ściekowej 
 
1. OPIS STANOWISKA 
Referent/Inspektor ds. technicznych i gospodarki wodno-ściekowej 
a) Wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa o pracę na czas określony (okres próbny) od dnia 15.03.2010 r. 
b) Podstawowe obowiązki: 
-  prowadzenie całokształtu spraw technicznych oraz technologicznych związanych z utrzymaniem ruchu stacji uzdatniania 

wody, oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, 
-  współpraca z organami inspekcji sanitarnej, WIOŚ, Urzędu Miejskiego w Halinowie, Straży  
   Pożarnej i innych,  
-  sporządzanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z 

obowiązującymi pozwoleniami oraz przepisami prawa, 
-  nadzór i kontrola ilości oraz jakości wody, ścieków i odpadów, 
-  przygotowanie dokumentacji do wydania  warunków technicznych i projektów na budowę sieci i przyłączy wodociągowo- 

kanalizacyjnych, udział w uzgodnieniach ZUD, 
-  praca w komisji ds. odbiorów. 
c)  Inspektor podlega bezpośrednio Kierownikowi ds. technicznych i utrzymaniu ruchu. 
 
2. WYMAGANIA 
a) wymagania konieczne: 
-  wykształcenie wyższe zawodowe- kierunek inżynieria środowiska bądź ochrona środowiska, lub średnie   technik ochrony 
środowiska, 

-  udokumentowany minimum półroczny staż pracy w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym, 
-  dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet) i obsługi urządzeń biurowych, 
-   cechy osobowe: umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu, 

bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, 
-  nieposzlakowana opinia, 
-  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku, 
-  obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub 

przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod 
warunkiem posiadania znajomości języka polskiego dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej, 

b) wymagania pożądane: 
-  prawo jazdy kat. B, 
-  znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 

ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy prawo wodne, ustawy o odpadach, ustawy o dozorze technicznym, ustawy o 
zamówieniach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, KPA, w tym aktów wykonawczych do ww. ustaw, 

-  dodatkowym atutem w przypadku kandydata posiadającego wykształcenie średnie, będzie udokumentowanie podnoszenia 
kwalifikacji poprzez zdobywanie wykształcenia wyższego na wydziale inżynierii środowiska. 

 
3. WYMAGANE DOKUMENTY 
a) życiorys zawodowy, 
b) list motywacyjny, 
c) odpisy dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje, 
d) kopie świadectw pracy (w przypadku osób posiadających staż pracy), 
e) kserokopia nowego dowodu osobistego, 
f) pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
g) pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne, 
h) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na ww. stanowisku, 
i) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych, 
j) pisemne oświadczenie o pozostawaniu lub nie pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych lub poszukujących pracy. 
 
Dokumenty należy składać/przesyłać (liczy się data wpływu) do dnia 4 marca 2010 r., do godziny 16.00 w Zakładzie 
Komunalnym w Halinowie, ul. 3-ego Maja 8, 05-074 Halinów. 
Koperta z ofertą powinna być zaklejona i zawierać napis: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Referent/Inspektor 
ds. technicznych i gospodarki wodno-ściekowej”. 
Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów spełniających wymagania określone w punkcie 2 oraz 3, zostanie przeprowadzone 
w formie rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 8 marca 2010 r. o godzinie 10.00 w  Zakładzie Komunalnym w Halinowie ul. 3-
ego Maja 8. 
 
Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są: 
- w Zakładzie Komunalnym w Halinowie, tel.(022) 760 40 15,  
e-mail  biuro@zakladkomunalny.pl. 
 
4. Dyrektor Zakładu Komunalnego w Halinowie zastrzega sobie prawo odwołania postępowania kwalifikacyjnego bez 
podania przyczyn. 

       
 
        DYREKTOR 
       Małgorzata Komuda-Ołowska 


