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Dyrektor Cmentarza Komunalnego w Radomiu

ogłasza nabór na stanowisko:
Starszy inspektor ds. nadzoru budowlanego

w Dziale Utrzymania Cmentarza

zakres wvkonywanych zadań na stanowisku:
' czylln;, udział w przygotowaIliach do przetargu oraz w, saITyIn przetargll na roboty

budowlane i usługi towarzyszące robotom budowlanyrn (realizacja zanlówień
publicznych na roboty budowlane, w zakresie opisu zamówienia, szacowania wartości
zamówienia, ustalania kryteriów podmiotowych, opisl"l sposobu obliczenia ceny
oferty, zlęcania robót dodatkowych i zamiennych, udzielania zamówień dodatkowych,
egzekwowania kar umownych),

' udział w opracowaniu specyfikacji istotnych warunkórv zamówienia,. udział w przygotowaniu ulnów na roboty budowlane,
' pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas prowadzelria remontów i inwesfycji,
' udział w odbiorach technicznych robót budowlanych oraz ich rozliczanie ( w tym

m.in. odbiór jakościowy grobów oraz sporządzanię protokołów odbioru technicznego
grobów; odbiór robót kamieniarskich (przy zwrocie kaucji) oraz innych prac o
charakterze budowl anym na terenie cmentarza),

' pełnienie nadzoru w zakresie przesttzegania przepisów BHP i p.poż przez podmio§
zewnętrzne wykonujące prace i usługi na terenie Cmentarza,

, kompletowanie dokumentacji rozliczeniowej robót budowlanych, dotyczącycIl
retnontórł, i inwestycji, tj. kosztorysów. protokołów odbioru, faktur,

' rozwiązywanie problemów technicznych w zakresie działalności remontowej
opracowywanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, protokołów
typowania robót.

' prowadzenie korespondencji biezącej w zakresie spraw technicznych,
' uzyskiwanie pozwoleń i decyzji administracyjnych, projektowanie, przygotowanie

procesu budowlanego. realizacja robót budowlanych, odbiory, roszczellia
odszkodou,awcze. rozl iczell ia.

' przekazywanie dokumentacji technicztlej wykonawcy w zakresie i terminach z nim
uzgodn ionych,

' Przłgotowanie materiałów w zakresie przekazywania wykonawcy terenu budowy,
' pełnienie nadzoru nad grupą pracowników zakładu na stanowiskach robotrrików

gospodarczych i stanowisku kierowcy ciągnika;
' prowadzenie ksiąźek budowlanych dla obiektów stanowiących własność mienia

komunalnego, a w szczególności zapewnienie przeglądów okresowych łch
obiektów w wymaganych prawem terminem;

' pełnienie nadzoru nad prawidłowym stosowalliem technologii produkcji wyrobów
betonowych nad zgodnością stosowania procesów produkcyjnych z opracowaną
technologią,

. pełnienie nadzoru nad budową grobów,
' Pełnienie nadzoru nad pracownikami cmentarza którzy będą świadczyc usługi

wymurowania grobLr na zlecenie indyrvidualne dysponenta,
' wYPosażenie pracownikórv w narzędzia i przyrządy niezbędne do wykonywanych

prac,

' prowadzenie całokształtu zagadrrień związanych z eksploatacją kotłowni,
' organizacjai zabezpieczenie stanu instalacji wodno-kanalizacyjnej,
' organizacja wszelkich działań na tzecz prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia

technicznego cmentarza,
. utrzymanie porządku na terenie cmentarza,
o Prowadzenie inwentaryzacji i spisów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

wsPÓłpraca w prowadzenitt archiwum zakłador,vego, zgodnie z instrukcją archiwa|ną.



/

warunki pracy:
- praca w podstawowym systemie czasu pracy tj. w godz. 7.30 - l5.30.
- praca przy monitorze komputera ponad 4 godzinny dziennie,
- Praca Wymaga komunikacji pisemnej oraz werbalIlej bezpośredniej i teleforricznej,
- praca wymagająca wychodzenia w teren,
- na stanowisku nie występują warunki szkodliwe.

Informacia dodatkowa:
W miesiącrr poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6 oń wskaźllik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w zakładzie budzetowvm pod nazwą CInentarz Komunalny w RadorniLr nie został
osiągrriętyl

wymagania konieczne:
1 . Obywatelstwo polskie
2. Wykształcenie średnie o kięrunku budowlanym
3. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń, wykonawcze do nadzorowania i kierowania robotami
budowlanymi oraz przyrtależność do okręgowej izby inżynierów.
4, Obsługa komputera w zakresie: MS Office, MS Excęl, MS Outlook,
5. Znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawa prawo budowlane (ustawa wraz z
r ozporządzen i am i ), Ll stawa prawo zamów i eri p rr b l i cznyc h.
6. Staz pracy 4 lata przy wykształceniu śrędnim i 2 lata przy wykształceniu wyższym.
7. Doświadczenie zawodov/e w wykonawstwie i rozliczaniu robót

wymagania pożadane:

l, Wykształcenie wyzsze * budownictwo ogólne
2. Unlie.jętnośc organizowania pracy
3. Komunikatyrvrrość

wvmagane dokumenty i oświadczenia:
1. zyciorys (CV);
2. kserokopie dokumentów potwierdzającyclr wykształcenie;

kserokopie Świadectw pracy (w języku polskim) potwierdzających posiadanie 4-1etniego stazu
PracY PrZy wykształcelliu Średninr i 2-1etniego przy wykształcerriu wyższym lub zaświadczenie
od aktualnego pracodawcy zawierające datę podjęcia pracy;

3, kserokopia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawIrości, jeżeli kandydat
zamięrza skorzystaĆ z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z drńa 21
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014.1ż02 i.t. ze zm.);

4. oryginał kwestionariusza osobowego,
5. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności

Prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (treść oświadczenia zgodna zart.6 ust. l pkt
2 ustawy z dnia 2l listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.lJ.2014.1202.i.t. ze
zm.):

6. własnoręczllie podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślrle przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub urnyślne przestępstwo skarbowe (treśc oświadczenia zgodni z art.
6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r, o pracownikach samórządowych
(Dz.U.ż014.1202 j.t. ze zm.);

1. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych do celów rekrrrtacji.

Dokumenty należv skladać w terminie do:
l0 dni od daty ukazania się ogłoszenia, d. do 21,10.2016 r. pod
Zakład Budżetowy ul. Ofiar Firleja 45,26-600 Radom, sekretariat,
pracy KD-l 10-312016" (decyduje data wpĘwu do zakładu).

adresem: Cmentarz Komunalny
z dopiskiem na kopercie ,,Oferta



Inne informacie:
, clfefiy osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zrliszczorte;
. osoby, ktorych oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane;
, ofeĘ, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
. otrzymanych dokumentów rrie odsyłamy;
' kandYdaci, którYch dokumenty spełniają wymogi fonnalne określone w ogłoszeniu zostaną
powiadomieni telefonicznie o terminie testu lub rozmowy, kwalifikacyjnej.

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w oraz wolne stanowiska kierowników jednostek
pod l e głyclr p rezyd entow i M iasta Radom i a zatw ier dzone go zar ządzen i em

DYR


