
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowĺsko pracy

Pľzedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
ul. Kielecka 83, 26-01,0 Bodzentyn, tel. 41 3115401

wpĺsane do Kľajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pÍzez Sąd Rejonowy
w Kielcach pod numerem KRS: 0000ó19019'

NIP: ó57-29-23-542, REGON 364523a49o kapĺtał zakładowy: 15 805 000,00 zł

oýasza nabór na stanowisko

KmRowNIK DZIAŁU TECHNICZNo_INWESTYCYJNEGO

1 . Wymąania kwalifikacyjne niezbędne:
wykształcenie wy ższe kierunek inżynieia środowiska,
minimum 3łetnie doświadczenię na podobnym stanowisku w okľesie ostatnich 5 lat,
uprawnienia budowlaĺlę do kierowania robotami budowlaĺlymi w specjalności instalacyjnej
w zakresię sieci, instalacjiivząd'zeń cieplnych, wenĘlacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjny ch bez ograniczeń lub równowa-:żne,
dobra majomośó pakietu offi ce,
dobra zrajomośó przepisów w zakresie:
. ochrony środowiska w komponencie ochľona wód i gospodarka wodna,
o finansów publiczrych,
. funkcjonowaniajednostek samoľządu ter1torialnego,
. procesuinwestycyjnego,
doświadczenię:
r w kierowaniu robotami budowlaĺrymi w zakľęsię wodociągów i kaÍlalizacji,

lub
. w nadzorze nad robotami budowlanymi w zakresie wodociągów i kanalizacji,

j ęzyk angielski na poziomie podstawowym'
znaj omośó programu AutoCAD,
prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania dodatkowe:
mile widziane uprawnienia budowlane do pĄektowania w specjalności instalacyjnej
wzakresie sieci, instalacjiiurz$zeń cieplnych, wenĘlacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanaLizacy jnych b e z o gr anic zeń lub równoważte,
komunikatywnośó,
umiejętnośó organizacji pľacy własnej oraz podległego zespołu,
umiejętnośó pracy pod presją czasu>
umiejętnośó aĺlďitycznego myślenia,
zaangużowanie,inicjatywaiprofesjona|izmdziałania.

3. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
p l anowaľli e i or ganizasj a pÍ acy p o dl egłej kom órki or ganizacy jnej,
nadzor nad utrzymaniem wymagań jakościowych wody z fięc wody oraz w ściekach
odprowadzaĺrych do odbiorników, określonych w pozwoleniach wodno-prawnych;
nadzór nad prawidłową eksploatacją stacji uzdatniania wody oraz ocryĺszczalni ścieków, atakże
s i eci i ur ządzeń wodo ci ągow o -kanalizacyj nych ;

opracowywanie dokumentów przygotowawczych do realizacji budowy sieci wodno-
kanalizacyjnych,
odbiór nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
nadzórtechniczny i kierowaĺrie realizowanymiprzez Spółkę robotami budowlaĺrymi i usługami
w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych,
wydawaĺlie warunków technicznych, zapewnieńdostawy, uzgadnianie projektów technicznych,
dbałośó o poszerzanię i uaktualnianie własnej wiedzy.



4' Wymagane dokumenĘ:
Cuľľiculum Vitae, wraz z zawartą klauzulą:
,,łĺ/yraŻam zgodę na przetwaľzanie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. moich danych osobowych
zawarých w aplikacji ną stanowisko Ekspeľt ds. technícłlych oraz ną ich udostępnienie pľzez
PUK Bodzenýn Sp. z o.o. podmiotom zewnętľznym w pr4lpadku powierzenia im wykoryułania
c4łnnoś ci ni e z b ę dnyc h d o p ľ z e p r ow adz e ni ą ľ e kru t a cj i'',
dodatkowa klauzula CV w pľzypadku, gdy kandydat wyľaża wolę pľzechowywania jego
dokumentów aplikaryjnych w pľzyszłych pľocesach rekľutacyjnych:
,,Wyľażam zgodę na przechowywanie i wykorzysýwanie pľzez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. moich
danych osobowych zawartychw niniejszej aplikacji w przyszłych procesach ľekrutacyjnych oraz
na ich udostępnienie przez PUK Bodzenýn Sp. z o.o. podmiotom zewnętrznym w pľ4łpadku
powieľzeniaimwyleonywania czynności niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji''.
kwestionaľiusz osobowy dla ubiegającego się o zatľudnienie,
kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie upľawnień budowlanych,
inne dodatkowe dokumenĘ poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne naleĘ składać z dopiskiem: ľekrutacja na stanowisko
Kierownik Działu Techniczno-Inwestycyjnego bezpośľednio w Przedsiębiorstwie Usług
Komunalnych BodzenĘn Sp. z o.o., ul. Kielecka 83, w pokoju nr 1 (w zaklejonej kopeľcie), za
pośrednictwem poczty na adres Społki lub drogą elektroniczrą na adres:
ĺekrutacj a@puk.bodzentyn.pl.

6. Dokumenty naleĘ składac w terminię đo dnia26lutego 2oŻI r.Aplikacje złożonę po ww' terminię
nie będą rozpatrywane'

Pľzedsiebioľstwo Usług Komunalnvch w Bodzentvnie Sp. z o.o. infoľmuie. że:

1) administľatorem danvch osobowych w procesie niniejszej rekrutacji iest Pľzedsiebioľstwo Usłue
Komunalnvch Bodzentvn Sp. z o.o.' ul. Kielecka83,Ż6-010 BodzenĘn;

2) dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych są przekazywane dobrowolnie i będą przetwaĺzane
wyłącznie w celu, dlaktórych zostały przekazane;

3) w pr4,padku powierzęnia prznz PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podmiotom zewnętrzr1rm wykonyr,vania
czynności doĘczących przepľowadzenia rekrutacji, dane zawartę w dokumentach aplikacyjnych
mogą byó udostępniane tgn podmiotom;

4) osobą któĘ dane osobowę doĘcą ma pnlwo żądania od administratora doslępu do treści swoich
danych, ich sprostowanią usunięcia lub ograĺriczeniaprzetwarzanią pľawo do wnięsienia spľzeciwu
wobec przętwaÍzanią atakże pra\vo do pľzenoszenia danych;

5) osoba, któĘ daĺle doĘczą, ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich
przetwarzanie;.

6) dokumenĘ aplikacyjne będą pľzechow}.wane nie dłużej niż 3 miesiące ođ dnia zakohczęnia naboru,
chyba że osoba, któĘ dane dotyczą wyrazi wolę / zgodę na przechowywarrie i wykorrysĘrľanie
przez PUK Bodzent}łr Sp. z o.o. danych osobowych zawaľtych w ąlikacji w przyszłych procesach
rekľutacyjnych;

7) bez wyrazniej zgody osoby, któĘ daĺre dotyczą, jej dokumenty aplikacyjne nie będą
przechowywane, ani wykorzysĘwanę w przy szły ch procesach rekrutacyjnych;

8) osoba, któĘ dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9) podstawą pľawną do przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji jest art. 22 Kodeksu

pracy, aw zakresie wykraczającym pozawyżejwskazany -zgođanaprzefuĺĺarzanie danych osobowvch:
l0) adzień złożenia aplikacji rozumie się dáeń jej wpływu / dostaĺczenia do PUK Sp. z o.o.;
11) skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami, l<tőrzy zostaną

kwďifikacyjną.
na rozmowę
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