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Dyrektor Cmentarza Komunalnego w Radomiu
ogłasza nabór na stanowisko:

Starszy inspektor ds. nadzoru budowlanego
w Dziale Utrzymania Cmentarza

a

?zynny udział w przygotowaniach do przetargu oraz w samym przetargu na roboty
budowlane i usługi towarzysząae robotom budowlanym' $óalizacji zamówień
PublicznYch na robotY budowlane, w zakresie opisu zamówienia, szacowania wartości
zamówienia, ustalania kryteriów podmiotowych, opisu sposobu obliczenia ceny
oferrY, zlęcania robót dodatkowych i zamiennych, udzielani a zamowieńdodatkowycń,
egzekwowania kar umownych),
udział w opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
udział w przygotowaniu umów na robo§ budowlane,
pełnienie Iladzoru inwestorskiego podczas prowadzenia remontów i inwesĘcji,
udział w odbiorach teclrnicznych robót budowlanych oraz ich rozliczani. 1 * ty*
m.in. odbiór jakościowy grobów oraz sporządzanie protokołów odbioru technicznógo
grobów; odbiór robót kamieniarskich (prry zwrocie kaucji) oraz innych prac o
charakterzę budowlanym na terenie cmentarza),
pełnienie nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów BHp i p.poż przez podmioty
zewnętrzne wykonujące prace i usługi na terenie Cmentarza,
kompletowanie dokumentacji rozliczeniowej robót budowlanych, dotyczących
remontów i inwestycji, tj. kosźorysów, protokołów odbioru, faktur,
rozwiązYwanie Problemów technicznych w zakresie działalności remontowej
opracowywanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, protokoiów
typowania robót,
prowadzenie korespondencji bieżącej w zakresie spraw technicznych,
uzyskiwanie pozwoleń i decyzji administracyjnych, projektowanie, przygotowanie
procesu budowlanego, realizacja robót budowlanych, odbiory, 

'ioszczenia
odszko dowa w cze, r ozliczeni a.

Prowadzenie książek budowlanych dla obiektów stanowiących własność mienia
komunalnego, a w szczególności zapewnienie przeglądów okresowych łchobiektów w wymaganych prawem terminem;
Pełnienie nadzoru nad, prawidłowym stosowaniem technologii produkcji wyrobów
betonowych nad zgodnością stosowania procesów produkJyjrrych , "opru"o*uną

technologią,
pełnienie nadzoru nad budową grobów,
pełnienie nadzoru nad pracownikami cmęntarza ktorzy będą świadczyć usługi
wymurowania grobu na zlecenie indywidualne dysponenta.

warunki pracy:
- praca w podstawowym systemie czasu pracy tj, w godz. 7.30 - 15.30.
- praca przy monitorze komputera ponad 4 godzinny dziennie,
- Praca WYmaga komunikacji Pisemnej oraz werbalnej bezpośredniej i telefonicznej,- praca wymagająca wychodzenia w teren,
- na stanowisku nie występują warunki szkodliwe,

Informacia dodatkowa:
W miesiącu PoPrzedzającYm datę upublicznienia rriniejszego ogłoszenia 6 Yo wskaźnik zatrudnienia osóbniePełnosPrawnYch w zakładzie budżetowym poa naŹrrą-CmJntarz Komunalny w Radomiu nie zostałosiągnięry;



Niezbedne wymagania lcwalifi kacyine:
1. ObYwatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegaó się również osoby nieposiadające
obyłvatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 20Ó8r.
o pracownikaclr samorządowych (tj. Dz. IJ. z 20I4r. poz. 1202).
2. Wyksńałcenie co najmniej średnie.
3. StaZ pracy 4 lata przy wykształceniu średnim i 2 lata przy vłykształceniu vłyższym.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzyst anie z pełni praw publicznych.
5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarzenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Nieposzlakowana opinia.
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

wvmagania konieczne:
1 . Obywatelstwo polskie
2. Wykształcenie średnie o kierunku budowlanym
3. UPrawrrienia budowlane bez ograniczeń, wykonawcze do nadzorowania i kierowania robotami
budowlanymi oraz przyna|ezność do okręgowej izby inzynierów,
4. Obsługa komputera w zakresie: MS Office, MS Excel, MS Outlook,
5. Znajomośó regulacji prawnych lv zakresie: ustawa prawo budowlane (ustawa wraz z
r ozporządzen iam i ), ustawa prawo zamówień pub licznych,
6. StaŻ PracY 4lata przy wykształceniu średnim i2 |ata prry wykształceniu wyższym.
7. Doświadczęnie zawodowe w wykonawstwie irozltczaniu robót

wymagania pożadane:

l. Wykształcenie wyzsze - budownictwo ogólne
2, Umiejętnośc organizowania pracy
3, Komunikatywnośó

wymagane dokumentv i oświadczenia:
1, życiorys (CV);
2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
3. kserokoPie Świadectw pracy (w języku polskim) potwierdzających posiadanie stażu pracy

4-|etniego Przy wykształceniu średnim lub 2-|etniego przy wykształceniu wyższym lut
zaświadczenie od aktuaIllego pracodawcy zawierające datę podjęci a praay ;4. kserokoPia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawnoŚci, jeżeli kandydat
zamierza skorzystaĆ z uprawnienia, o którym mowa w art, 13a ust. 2 uJtawy z dnii zt
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.ż0I4.1ż02 i.t. ze zm.);

5, oryginał kwestionariusza osobowego,
6. własnoręcznie Podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności

PrawnYch i korzystaniu z pełrri praw publicznych (treść oświadcŻenia zgodna z art. 6 uŚt. t pkt
2 ustawy z dnia 2l listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (nr.u.zolł,1202 j,t. ze
zm,);

'7. własnoręcznie PodPisane oŚwiadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia Publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (treść oświaaczónia zgodni z art.6 ust. 3 Pkt 2 ustawy z dnia żI listopada 2008 r, o pracownikach samorządowych
(Dz.U,2014.1202 j.t. ze zm.);

8. własnoręcznie PodPisane oświadczenie karrdydata o wyrazeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do:
10 dni od datY ukazania się ogłoszenia, tj, do 16.12.ż016 r. pod adresem: Cmentarz Komunalny
Zakład BudzetowY ul, Ofiar Firleja 45, 26-600 Radom, sekretariat, z dopiskiem na kopercie ,,ofeńa
pracy KD-1 10-512016" (decyduje data wpĘrvu do zakładu).



Inne informacie:
. ofeĄ osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone;
. osoby, których ofeńy zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane;
. ofeĄ, które wpĘnąpo wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
. otrzymanych dokumentów nie odsyłamy;
. kandydaci, których dokumenty spełniają wyrnogi formalne określone
powiadomieni telefonicznie o terminie testu lub roznowy kwalifikacyjnej.

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem naboru na wolne
wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w oraz wolne stanowiska
podle gĘch Prezydentowi Miasta Radom ia zatw ier dzone go Zarządzen i em

w ogłoszeniu zostaną

stanowiska urzędnicze,
kierowników jednostek
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