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KA-110 - 412022 Radom, dnia 09.08 .2022r,

DYREKTOR CM ENTARZA KOMUNALNEGO
ogłasza nabór na woIne stanowisko urzędnicze

lnspektora
w Dziale Utrzymania Cmentarza

Cmentarza Komunalnego w Radomiu
(KA.110-412022|

Główne obowiązki:, sporządzanie wnioskow o wycinkę drzew i krzewow do odpowiednich instytucji;, sprawdzanie zasadności składanych wnioskow o wycinkę i pielęgnację drzew
i krzewow ( takze poprzez wizje w terenie);. prowadzenie ewidencji wnioskow i wydanych decyzji;, nadzor nad wykonaniem wycinek i ewentualnych nasadzeń zastępczych
w terminach określonych w decyzjach ( takze poprzezwizje w terenie);, prowadzenie całokształtu zagadnien zwięanych z eksploatacją kotłowni,, organizacja i zabezpieczenie stanu instalacji wodno-kanałizacyjnej,, organizacja wszelkich działań narzecz prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia
tech n icznego cmentarza,, prowadzenie i nadzor nad funkcjonowan,iem i eksploatacją Domu
Przedpogrzebowego,, prawidłowa eksploatacja, konsenruacja i utrzymanie w sprawności technicznej
poj azd ow, m aszy n, s p rzętu, narzędzi i urządzeń,, nadzor nad utrzymywaniem porządku, utrzymaniem drog dojazdowych i dostępu
do pol grzebalnych, zapewnienie dostępu do instalacji wodnej i sanitarnej,, prowadzenie dokumentacji, sprzętowej i przerobowej, w tym kontrola, rozliczanie
i weryfikacja raportow dziennych pracy sprzętu,, sukcesywne uzupełnianie i aktualizowanie do systemu komputerowego do
zarządzania Cmentarzem Komunalnym w Radomiu - zdjęó nagrobkow;, wykonywanie prac niewymienionych wyzej wynikających z obowiązujących
przepisow lub dodatkowo zleconych przez przełozonego, a w szczegolności
z zastępstwa

Warunki pracy:

, praca w pomieszczeniu, przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie,
w systemie czasowym w godzinach pracy Cmentarza : od 7:30 do 15:30,. praca wymaga wychodzenia w teren,. praca wymaga komunikacji werbalnej bezpośredniej i telefonicznej,. Il3 stanowisku nie występują warunki szkodliwe,. wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy,. wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału zgodnego
z Regulaminem Wynagradzania Pracownikow Cmentarza Komunalnego



w Radomiu oraz dodatek za wieloletnią pracę w zalezności od posiadanego
stazu,

. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. ,,trzynastka") na warunkach określonych
ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla
pracown i kow jednostek sfery budzetowej.

lnformacja dodatkowa:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6 % wskaznik

zatrudnienia osob niepełnosprawnych w zakladzie budzetowym pod nazwą Cmentarz

Komunalny w Radomiu nie zostałosiąnięty.

Wykształcenie: konieczne: wyzsze.

Wymagania konieczne:

. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r,

o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U,2022.530) zdefiniowanych dla
stanowisk u rzędn iczych,

. znajomość przepisow ustaw: o ochronie przyrody, o cmentarzach i chowaniu
zmarłych, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym,. sumiennośc, bezstronnośc, starannośc i zetelnośc,. dyspozycyjnośc: praca wymaga wychodzenia w teren,. umiejętnośc sprawnej organizacji pracy własnej oraz umiejętnośc pracy
w zespole,

. samodzielnośc, komunikatywnośc w mowie i piśmie,

. biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Microsoft Office oraz uządzeń
biurowych,. nieposzlakowanaopinia,

. obywatelstwopolskie,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) CV zawierające własnoręcznie podpisaną klauzulę zgody o treści: ,,Zgodnie z art.6
ust.1 lit. a ogolnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05,2016) wyrazam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawańych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji";
2) kserokopie doku mentow potwierdzających wykształcen i e ;

3) kserokopie dokumentow potwierdzających wymagany staz pracy ( świadectwa pracy,

a w przypadku tnruającego zatrudnienia - zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające
okres zatrudnienia );



4) kserokopia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności, jezeli kandydat

zamierza skorzystaó z uprawnienia, o ktorym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia

21 listopada 2008 r, o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U,2022.530),,

5) oryginał kwestionariusza osobowego;
6) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do

czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (treśc oświadczenia zgodna
z art.6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r, o pracownikach samorządowych
(t.j. Dz,U.2022.530);
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (treśc

oświadczenia zgodna z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracown i kach samorząd owych (t.j, Dz.U .2022, 530) ;

8) własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z KLAUZULĄ
INFORMACYJNĄ DLA KANDYDATOW DO PRACY znajdującą się w lnternecie na

stronie www,cmk,radom.pl w zakładce, O Cmentarzu - Klauzula informacyjna;

9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii,

10) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa
polskiego,

Dokumenty należy składać w terminie do:

10 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 19.08.2022 r. pod adresem: Cmentarz

Komunalny Zakład Budzetowy ul. Ofiar Firleja 45, 26-600 Radom, sekretariat,

z dopiskiem na kopercie ,,Oferta pracy KA-110-412022" (decyduje data wpływu do

zakładu).

Dodatkowe informacje:

. oferty osob nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone;

. osoby, ktorych oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane;

. oferty, ktore wpłyną po wyzej określonym terminie nie będą rozpatrywane;

. otrzymanych dokumentow nie odsyłamy;

. kandydaci, ktorych dokumenty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu
zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej;
. pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku uzędniczym, w tym

kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisow art, 16 ust. 3 ustawy o
pracownikach samorządowych (t,j, t,j,Dz.U.2022.530) obowiązany jest odbyc słuzbę
przygotowawczą, o ktorej mowa w art, 19 w/w ustawy;
. informacja o rozstrzygnięciu/nierozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej

wiadomości na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej Cmentarza Komunalnego
w Radomiu orazna tablicy ogłoszeń Cmentarza,


