Ogłoszenie o naborze:
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach ogłasza
stanowisko:

nabór na

specjalista ds. realizacji – w Jednostce Realizującej Projekt Modernizacji Kanału
Gliwickiego – JRP -TKG: nabór nr ( JRP / 8 - 5 / 2013)
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Data ogłoszenia:

11 .06.2013 r.

Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2,
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• nadzorowanie pod kątem technicznym realizacji Projektu,
• realizacja wykonywanych zadań zgodnie z dokumentacją projektową
obowiązującymi przepisami oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym,
• kontrola wymaganej normami jakości wykonywanych prac,
• współpraca z Inżynierem Kontraktu,
• sporządzanie opisów technicznych, kosztorysów inwestorskich itp.,
• aktualizacja studiów i raportów w tym m.in. Studium Wykonalności, dokumentacji
geodezyjnych, projektowych, środowiskowych itp.
• opracowanie i uzyskanie potrzebnych do realizacji projektu dodatkowych decyzji
uzgodnień i pozwoleń,
• nadzór nad przygotowaniem i weryfikacją Przejściowych Świadectw Płatności
i innych dokumentów rozliczeniowych,
• przygotowanie informacji w zakresie w/w spraw i składanie ich do właściwych
komórek organizacyjnych JRP i innych w RZGW Gliwice,
• udział w działaniach informacyjnych i promocyjnych Projektu,

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
zadania realizowane w siedzibie budynku Dyrekcji i na obiektach hydrotechnicznych
jednostki, wyjazdy służbowe, współpraca z jednostkami i firmami zewnętrznymi, praca pod
presją czasu,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca przy komputerze, obsługa innych urządzeń biurowych, poruszanie się po budynku
Dyrekcji, praca na parterze budynku, brak wind, podjazdów, toalety nieprzystosowane dla
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
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Wymagania związane ze stanowiskiem niezbędne:
1. Wykształcenie: wyższe techniczne o kierunku (budowlanym, mechanicznym,
elektrycznym, automatycznym ),
2. Co najmniej 3 -letnie ogólne doświadczenie w pracy,
3. Znajomość przepisów w zakresie Prawa wodnego, Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego, norm z zakresu
budownictwa i powiązanych z reprezentowaną branżą , wytycznych POIiŚ,
4. Znajomość zasad realizacji
projektów w
ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013,
5. Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
6. Dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel, programy kosztorysowe ),
7. Prawo jazdy kategorii B,
Wymagania dodatkowe:
1. Dyspozycyjność, operatywność, komunikatywność,
2. Odporność na stres, asertywność,
3. Znajomość zagadnień gospodarki wodnej, funkcjonowania i eksploatacji obiektów
hydrotechnicznych, ze szczególnym uwzględnieniem żeglugi śródlądowej,
4. Uprawnienia budowlane /branżowe ( jako dodatkowy atut ),
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys i list motywacyjny,
2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3. Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane
doświadczenie zawodowe,
4. Kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia,
5. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa, lub
oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
6. Oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni z praw publicznych,
8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji,
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
1. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku
kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu
w przypadku gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
Termin składania dokumentów:
25 .06.2013 r.- decyduje data stempla pocztowego, lub osobistego złożenia oferty
w siedzibie RZGW Gliwice pod n/w adresem.
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Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice,
(I piętro, pokój nr 207 ),
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki, lub przesłać pocztą
na w/w adres w zamkniętych kopertach, z dopiskiem:” Zespół ds. pracowniczych” nabór
na stanowisko: JRP/ 8 - 5/2013.
Inne informacje:
- Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym wymagane oświadczenia, list motywacyjny i CV
powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telef. (32) 777- 49- 22, lub (32) 777- 49-21,
- Aplikacje nie odebrane w terminie 30 dni po zakończeniu rekrutacji podlegają archiwizacji
do trzech lat od zakończenia procedury naboru istnieje możliwość odbioru przedmiotowych
dokumentów, po upływie tego terminu dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Uwaga; do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, spełniające
wymagania określone w ogłoszeniu o naborze,

p.o. DYREKTORA
RZGW w Gliwicach
inż. Tomasz Cywiński
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