Rozprza, 10.12.2019 r.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rozprzy
ogłasza nabór na stanowisko:
konserwator oczyszczalni ścieków w Rozprzy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – konserwator oczyszczalni ścieków
w Rozprzy

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
I Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) nieposzlakowana opinia
II Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:.
1.Sprawozdanie codziennej kontroli procesu technologicznego oczyszczalni ścieków.
2.Dokonywanie bieżącej obsługi, konserwacji i przeglądów urządzeń w oczyszczalni
zgodnie z Dokumentacją Techniczno – Ruchową i instrukcjami obsługi.
3.Utrzymanie optymalnych warunków pracy urządzeń w tym: właściwej temperatury
w pomieszczeniach technicznych i socjalnych.
4.Prowadzenie na bieżąco dokumentacji obiektów i urządzeń w tym: dziennika
eksploatacji oczyszczalni i bezpieczne ich przechowywanie.
5.Utrzymanie porządku i właściwego stanu sanitarno – higienicznego na terenie
oczyszczalni.
6.Informowanie na bieżąco o potrzebie przeprowadzenia remontów lub wymiany
elementów instalacji i urządzeń technologicznych.
7.Przestrzeganie zasad prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni a zwłaszcza

parametrów prawidłowej pracy urządzeń oczyszczalni.
8.Niezwłoczne podejmowanie czynności przeciwdziałających awarii i jej skutkom w
oczyszczalni, przepompowni ścieków.
9.Bieżące kontrolowanie parametrów ścieków oczyszczonych.
10.Prowadzenie rejestru ilości ścieków dowożonych do punktu zlewnego.
11.Inne prace zlecone przez Dyrektora lub Kierownika ZGKG.
III Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018. poz. 1000).
IV Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.
Dokumenty w sprawie naboru na stanowisko można składać do dnia 17.12.2019 r. w
Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy ul. Sportowa 7, lub przesłać pocztą na
w/w adres (liczy się data wpływu do Zakładu do godz. 15:00) w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko konserwator oczyszczalni ścieków.
V. Informacje dodatkowe:
1) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie
dalszego postępowania (osoby, które pomyślnie przejdą ocenę formalną, zostaną
zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną).
2) Dokumenty, które wpłyną po terminie oraz nie spełniające wymagań formalnych
nie będą rozpatrywane.
3) Nadesłanych ofert nie odsyłamy.
4) Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.rozprza.pl) oraz na tablicy ogłoszeń
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy ul. Sportowa 7.

