
URZAD MIEJSKI W ZWOLENIU
26-700 ZWOLEN, PLAC KOCHANOWSKIEGO 1

poszukuje kandydat6w na stanowisko:

KIEIIOWNIKA KOM UNALNE GO Z AKN, ADU B U D ZET O WE G O
..ADMINISTTdACJA DOM6W MIESZKALNYCH'' W ZWOLENIU

l,iczba etat6w: 1

Wyhsztalcenie: rvy2sze

Gl6wne obowit4ki :

1. Realizowanie strategii samorzqdowej w aspehcie mieszkai komunalnych"
2. Nadzor nad wykonywaniem zadan w zakresie gospodarki mieszkaniowe.l.

a w szczeg6lno6ci w dziedzinie administracji komunalnych dom6w
mieszkaniowych i wsp6lnot mieszkaniowych.

Wymaganiu niezbgdne :

1. Wyzsze wyksztalcenie techniczne.
2. Co najmniej 5-letni staz pracy na stanowisku kierowniczym.
3. Znajomo$i zagadniei popafia praktyk.q w zakresie gospodarki

i zarz4dzania mieniem komunalnym.
4. Dobra znajomo6i problematyki Srodowisha lokalnego.
5" Uzasadnienie przystqpienia do konkursu wraz z koncepcjq nale2ytego

funkcjonowania i rozwoju jednostki budZetowej ADM z uwzglqdniemem
obecnego stanll prawnego i polityki mieszkaniowej

IVymugania dodatkowe :

1" Dobra znajomo66 organizacji pracy i zarzqdzania w kolektywie.
2. I(realywno lc oraz wyzwalanie inicjatyw dotyczqcych gospodarowania

mieniem.
3. Preferowane miejsce zamieszhania - rra terenie Gminy Zlvoleri.



Ll/ynuryune dokumenty i oiwicrdczenia :

- CV,
- Iist n'rotywacyjny,
- dokument poSrviadczaj4cy wyksztalcenie ( dyplorn h-rb zaiwiadczenie o stanie
odbytych studi6w ),
- kserokopie dokument6w potwierdzaj 4cych zatrudnienie,
- kserokopie za6wiadczei o ukonczonych kursach, szkoleniach,
- odwiadczenie handydata o niekaralnorici za przestgpstwa popelnione umySlnie,
- oryginal kwestionariusza osobowego

Dokumenty nale2y skladai lub przesiai do dni:r 22.06.2007r. do godz. 15.30
pod adresem :

URZAD N{IEJSKI W ZWOLENIU
26-700 ZWOLEN

PLAC KOCFIANOWSKIEGO 1

Dokumenty, kt6re wplynq do urzqdr-r po wy2ej okre6lonym terminie nie bqd4
rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV, list rnotywacyjny- powinny byc
opatrzone klauzul4: ,,Wyra2am zgodq na przetwarzanie moich danych
osobowych zawarlych w ofercie pracy dla potrzeb niezbqdnych do realizacji
procesu rekrutacj i zgodnie z ustaw4z dn. 29 sierpnia 1997. o ochronie danych
osobowych lDz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 zp62n. zm.l"

Dodatkowe informacje mozna uzyska6 pod nr teletbnu (048) 676-22-fO

E { - T R

wgr ini.


