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Dyrektor Cmentarza Komunalnego w Radomiu
ogłasza nabór na stanowisko:

Starsry inspektor ds. nadzoru budowlanego
w Dziale Utrrymania 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 oferly,
zlęcania robót dodatkowych i zamiennych, udzielania zalnówień dodatkowych,
egzekwowania kar umownych),

. udział w opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

. vdziałw ptzygotowaniu umów na roboty budowlane,

. pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas prowadzenia remontów i inwestycji,

. udział w odbiorach technicznych robót budowlanych orazichrozliczanie ( w tym m.in.

odbiór jakościowy grobów oraz sporządzanie protokołów odbioru technicznego
grobów; odbiór robót kamieniarskich (przy rvłrocie kaucji) oraz innych prac o

charakterzebudowlanymnatereniecmentarza),
. pełnienie nadzoru w zakresie przestrzegania ptzepisów BF{P i p.poz 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

sporządzanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów fobót, protokołów typowania
robót,

o prowadzęniekorespondencjibieżącej wzakresiesprawtechnicznych,
. uzyskiwanie pozrvoleń i decyzji administracyjnych, projektowanie, przygotowanię

procesu budowlanego, rcalizacja robót budowlanych, odbiory, roszczenia
odszkodowaw cze, r ozliczenia.

. prowadzenię książek budowlanych dla obiektów stanowiących własnośó mienia
komunalnego, a w szczególności zapewnienie przeg|ądów okresowych Ęch obiektów
w wymaganych prawem terminem;

. pełnienie nadzoru nad prawidłowym stosowaniem tęchnologii produkcji wyrobów
betonowych nad zgodnością stosowania procesów produkcyjnych z opracowaną
technologią,

Wu.onki
- praca w pomieszczenil , przy monitorze komputera, w systemie czasowym, w godzinach pracy Cmentarza
od 7:30 do 15:30;
- praca wymagająca wychodzenia w teren;
- praca wymaga komunikacji pisemnej oraz werbalnej be_zpośredniej i telefonicznej , udziahl w delegacjach,
szkoleniach i innych spotkaniach;
- na stanowisku nie występują warunki szkodliwe.

Informacia dodatkowa:
W miesiącu poptzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6 Yo wskaznik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w zaĘadzie budżetowym pod nazwą Cmentarz Komunalny w Radomiu nie został
osiągnięĘ;

wymagania konieczne:



- spełnienie wymogów określonych w art.6 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia2l listopada 2008 r. o pracownikach

samorządowych (Dz.U.2016,902 j.t.) określonych dla stanowisk urzędniczych;
- wykształcenie średnie o kierunku budowlanym
- uprawnienia budowlane bęz ogtaniczeń, wykonawcze do nadzorowania i kierowania robotami

budowlanym i oraz przynależnośó do okręgowej izby inżynierów.
- obsługa komputera w zakresie: MS Office, MS Excel, MS Outlook,
_ staż pracy 4lata prry wykształceniu średnim i2|ata przy wykształceniu wyżsrym.
- doświadczenie zawodowe w wykonawstwie i rozliczaniu robót
- znajomość ustaw: osamorządzie gminnym; o pracownikach samorządowych; prawo zamówieńpublicznych

i KPA;
- kreatywnośó, odpowiedzialność, systematycznośó, dokładnośó w działaniu, umiejętność samodzielnego

zrrajdowania rozvłiązah, umiejętnośó pracy w zespole;
- d}spozycyjnośó, umiejętnośó pracy w stresujących warunkach, umiejętnośó praktycmego stosowania

przepisów prawa w zakresie prowadzonych spraw.

'wymagane dokumenty i oświadczenia:
. CV zawięrające własnoręcznie podpisaną klauzulę zgody o treści: ,,Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego

rczporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kvlietnia2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016)
wyrńam zgodę naprzetwarzanie danych osobowych za-warĘch w mojej ofercię pracy dla potrzeb aktualnej

rekrutacji"
. kserokopie dokumentów potwierdzających wyksźałcenie;
. kserokopie świadectw pracy (w jęryku polskim) potwierdzających posiadanie stażu pracy 4-letniego przy
wykształceniu średnim lub 2-letniego przł wyksźałceniu wyższym lub zaświadczenie od aktualnego

pracodawcy zawier ające datę podj ęci a pt aay ;
. kserokopia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności, jeżeli kandydatzamierza skorzystaó

z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 2l listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowy ch (D z.U .ż0 I 6.9 02 j.t.);
. oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania w Internecie na stronie www.cmk.radom.pl w zal<ładcę:

zatrudnienie);
. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i
korzystaniu z pełni praw publicznych (treśó oświadczęnia zgodna z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016,90ż j.t.);
. własnoręczrie podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (treść oświadczęnia zgodna zart.6 ust.3 pkt żustawy z
dnia2llistopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 j.t.);
. własnoręczrie podpisane oświadczetię o zapomaliu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DLA
KANDYDATOW DO PRACY znajdljącą się w Internecie na stronie www.cmk.radom.pl w zakładce:
zatrudnienie lub na tablicy ogłoszeń CmentarzaKomunalnego w Radomiu, ul. Ofiar Firleja 45.

Dokumenty należy składać w terńinie do:
do dnia 13.07.2018 r. pod adresem: Cmentarz Komunalny Zakład Budzetowy ul. Ofiar Firleja 45,26-
600 Radom, sekretariat, z dopiskiem
(decyduje data wpływu do zakładu).

na kopercie ,,Oferta pracy KA-l10-1i2018"

Inne informacie:
. oferty osób nie zakwalifikowanych zostanąkomisyjnie zniszczone;
. osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane;
. oferty, które wpĘną po wyżej określonym tęrminie nie będą rozpatrywane;
. otrzymanych dokumęntów nie odsyłamy;
. kandydaci, których dokumenty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną
powiadomieni telefonicznie o terminie tęstu lub roznowy kwalifikacyjnej.
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