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KA-110 -1l20I7 Radom, dnia 13,09.2017 r.

Dyrektor Cmentarza Komunalnego w Radomiu
ogłasza nabór na stanowisko:

Starsry inspektor ds. nadzoru budowlanego
w Dziale Utrzymania Cmentarza

zakres wvkonvwanvch zadań na stanowisku:
. czynny udział w przygotowaniach do przetargu oraz w samym przetargu na roboty

budowlane i usługi towarzyszące robotom budowlanym (realizacja zamówień
publicznych na roboĘ budowlane, w zakresie opisu zamówienia, szacowania wartości
zamówienia, ustalania kryteriów podmiotowych, opisu sposobu obliczenia ceny oferty,
zlecania robót dodatkowych i zamiennych, udzielania zamówień dodatkowych,
egzekwowania kar umownych),

. udział w opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

. udziŃw przygotowaniu umów na roboĘ budowlane,

. pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas prowadzenia remontów i inwestycji,. udział w odbiorach techniczrych robót budowlanych orazięhrozliczanie ( w tym m.in.
odbiór jakościowy grobów oraz sporządzanie protokołów odbioru technicznego
grobów; odbiór robót kamieniarskich (ptzy zvłrocie kaucji) oraz innych prac o
charakterze budowlanym na terenie cmentarza),

. pełnienie nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów BHP i p.poż przez podmioty
zewnęttlne wykonujące prace i usługi na terenie Cmentarza,. kompletowanie dokumentacji rozliczeniowej robót budowlanych, dotyczących
remontów i inwesĘcji, tj. kosztorysów, protokołów odbioru, faktur,. roTwiązywanie problemów technicznych w zalaesie działalności remontowej
opracowywanie kosźorysów inwestorskich, przedmiarów robót, protokołów typowania
robót,

. prowńzenie korespondencji bieżącej w zakresie spraw technicznych,. uzyskiwanie pozwoleń i decyzji administracyjnych, pĄektowanieo przygotowanie
procesu budowlanego, realizacja robót budowlanych, odbiory, roszczenia
odszko dowaw cze, r ozliczenia.

. prowadzęnie ksiązek budowlanych dla obiektów stanowiących własność mienia
komunalnego, a w szczególności zapewnienie przeglądów okresowych tych obiektów
w wymaganych prawem terminem;
pełnienie nadzoru nad prawidłowym stosowaniem technologii produkcji wyrobów
betonowych nad zgodnością stosowania procesów produkcyjnych z opracowaną
technologią,

. pełnienie nadzoru nad budową grobów,

. pełnienie nadzoru nad pracownikami cmentana l<tórzy będą świadczyć usfugi
wymurowania grobu na zlecenie indywidualne dysponenta,

warunki pracv:
- ptacaw podstawowym systemie czasu pracy tj. w godz. 7.30 - 15.30.
- pracaprzy monitorze komputera ponad 4 godzinny dziennie,
- praca wymaga komunikacji pisemńej oraz werbalnej bezpośredniej i telefonicznej,
- praaawymagająca wychodzenia w teren,
- na stanowisku nie występują warunki szkodliwe.

Informacia dodatkowa:
W miesiącu poprzedzĄącym datę upublicmienia niniejszego ogłoszenia 6 Yo wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w zakładzie budżetowym pod nazwą Cmentarz Komunalny w Radomiu nie został
osiągnięĘ;



3 I Niezbedne wvmagania kwalifikacvine:
yi'tomogąubiegaósięrównieżosobynieposiadające
7 obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2I listopada 2008r.
' o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 20l4r.poz.1202).

2. Wykształcenie co najmniej średnie.
3. Stażpracy 4lataprzy wyksziałceniu średnim i2lataprzyvłyksńałceniu vłyższym.
4. Pełna zdolnośó do czynności prawnych oraz korzystanię zpełni praw publicznych.
5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przeĘpstwo ścigane z oskarżenia
publicarego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Nieposzlakowana opinia.
7. Stan zdrowia pozvla|ający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

wvmagania konieczne:
1. Obywatelstwo polskie
2. Wykształcenie średnie o kierunku budowlanym
3. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń, wykonawcze do nadzorowania i kierowania robotami
budowlanymi oraz prtynależnośó do okręgowej izby inĄmierów.
4, Obsługa komputera w zakresie: MS Office, MS Excel, MS Outlook,
5. Znajomośó regulacji prawnych w zakresie: ustawa prawo budowlane (ustawa wrazz
rozporządzeniami), ustawa pra!,io zamówień publicznych.
6. Staż pracy 4lata przy rvykształceniu średnim i2lata przy wykształceniu wyższym.
7. Doświadczenie zawodowe w wykonawstwie irozliczaniu robót

wvmagania pożadane:

1. Wyksźałcenie wyższe - budownictwo ogólne
2. Znajomośó Regulaminu Organizacyjnego Cmentarza Komunalnego w Radomiu;
3. Podzielność uwagi przy prowadzeniu kilku spraw jednocześnie;
4. Umiejętnośó organizowania pracy
5. Komunikatywnośó

wvmagane dokumenty i oświadczenia:
1. zyciorys (CV);
2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
3. kserokopie świadectw pracy (w języku polskim) potwierdzających posiadanie stażu pracy

4-Ietniego prry wykształceniu średnim lub 2-letniego przy wykształceniu wyżsrym lub
zaświadęzęnie od aktualnego pracodawcy zawierające datę podjęci a praay;

4. kserokopia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności, jeżeli kandydat zarnierua
skorrystaó z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U.20I4.I20ż j.t. ze zrl.);

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

prawnych i korzystaniu z pełni praw publicmych (treśó oświadczeniazgodnazart.6 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014.1ż02 j.t. ze
m,);

7. własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przeĘpstwo skarbowe (treśó oświadczenia zgodna z art.
6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 2I listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U.2014.1202 j.t. ze zrn.);

8. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody naptzetwarzanie danych
osobowych do celów rekrutacji.



Dokumentv należv składaó w terminie do:
to ani od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 22.09.2017 r. pod adresem: CmęntarzKomunalny ZaWad

Budzetowy ul. Ofiar Firleja 45,26-600 Radom, sekretariat, z dopiskiem na kopercie ,,Oferta pracy

KA-Il0-Il2017" (decyduje data wpĘwu do zakładu).

Inne informacie:
. oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie miszczone;
. osoby, których oferly zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane;
. ofeĘ, które wpĘną po wyżej określonym terminie nie będą rozpaĘwane;
. otrzymanych dokumentów nie odsyłamy;
. kandydaci, których dokumenty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną

powiadomieni telefonicznie o terminie testu lub roznowy kwalifikacyjnej.

Mwialrzeh

DYFĘ


