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Skarszewy, 6 października 2017 r. 

Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Skarszewach ogłasza nabór na 

stanowisko Kierownik działu komunalnego  - na umowę o pracę -w wymiarze 1 pełny etat. 

Minimalne wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku: 

• kandydat/ka jest obywatelem polskim, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz 

korzysta z pełni praw publicznych; 

• kandydat/ka nie był/a skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

• kandydat /ka posiada minimum średnie 

• co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z zarządzaniem 

personelem 

• znajomość gospodarki odpadów obowiązującej na terenie Gminy Skarszewy, 

• wiedza z utrzymania dróg gruntowych w okresie letnim i zimowym, 

• znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel 

• zdolności organizacyjne, komunikatywność 

• umiejętność pracy w zespole 

• zaangażowanie i odpowiedzialność 

• stan zdrowia kandydata(ki) pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym 

stanowisku 

• prawo jazdy kat. B . 

Zakres obowiązków na danym stanowisku obejmuje: 

• Realizacje i nadzór nad właściwym wykonaniem umowy na transport i odbiór 

odpadów komunalnych 

• Realizacje i nadzór nad właściwym wykonaniem zleceń gminnych z zakresu 

utrzymania porządku i poprawy stanu dróg  

• Kosztorysowanie prac. 

• Przestrzeganie i rozliczanie czasu pracy podległych mu pracowników 

• Kontrola stanu pojazdów służących do wykonywanie usług 

• Prowadzenie gospodarki magazynowej działu komunalnego. 
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Wymagane dokumenty 

• życiorys ze zdjęciem, 

• list motywacyjny, 

• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wymagane 

uprawnienia i dotychczasowe doświadczenia zawodowe, 

• podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

korzystaniu w pełni z praw publicznych, 

• podpisane pisemne oświadczenie, kandydata, że nie był prawomocnie skazany za 

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe, 

• podpisane pisemne oświadczenie o wyrażeniu/nie wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych kandydata dla celów niezbędnych do przeprowadzenia naboru. 

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: 

Dokumenty należy złożyć w terminie do 11.10.2017 r., do godziny 13.30, osobiście w 

siedzibie Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Gdańska 6, 83-250 

Skarszewy pok. nr 2 (sekretariat) lub za pośrednictwem poczty.  

Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko 

Kierownik działu komunalnego”. 

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru oraz o wyniku naboru będzie 

ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki. 

Po zakończeniu naboru dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone. 


