
Radziemice 12-08-2021 r. 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Radziemicach 

Radziemice 1, 32-107 Radziemice. 

 

 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radziemicach ogłasza otwarty nabór na wolne 

stanowisko pracownika gospodarczego w wymiarze 1 etat w Zakładzie Gospodarki 

Komunalnej w Radziemicach. 

 

 

1. Określenie wymagań. 

         Wymagania niezbędne: 

1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw 

publicznych, 

2) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko 

obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych, oraz 

samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za 

przestępstwo skarbowe. 

 

         Wymagania dodatkowe: 

1) wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, najlepiej w kierunku ‘Monter 

sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych’, 

2) umiejętność pracy w zespole, 

3) samodzielność – umiejętność organizacji pracy własnej, 

4) odpowiedzialność i zaangażowanie w realizacji powierzonych zadań, 

5) chęć uczenia się i zdobywania nowych umiejętności, 

6) prawo jazdy kat. B, 

7) umiejętność obsługi urządzeń gospodarczych. 

 

2. Zadnia wykonywane na stanowisku: 

1) Kontrola, naprawy, przeglądy i konserwacja sieci wodociągowej,  

2) kontrola, naprawy, przeglądy, naprawy i konserwacja ujęć wody, 

3) Kontrola, naprawy, przeglądy i konserwacja sieci kanalizacyjnej, 

4) kontrola, naprawy, przeglądy, naprawy i konserwacja oczyszczalni ścieków, 

5) utrzymanie czystości i porządku na terenach związanych z prowadzoną 

eksploatacją sieci i urządzeń, 

6) dbałość o stan techniczny powierzonego mienia, 

7) realizacja bieżących zadań zleconych przez Kierownika ZGK. 

 

3. Informacja o warunkach pracy: 

Praca w wymiarze 1 etat. Praca na terenie obsługiwanym przez ZGK Radziemice. 

Atrakcyjny system wynagrodzeń (premie uznaniowe, Fundusz Świadczeń Socjalnych, 

trzynasta pensja). Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – 

538 479 480. 

 

 

 



4. Wskazanie wymaganych dokumentów w ofercie pracy: 

1) CV, list motywacyjny. 

2) Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy. 

3) Kopie świadectw potwierdzających ukończone szkolenia, kursy. 

4) Kopia prawa jazdy. 

5) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. 

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby 

składającej ofertę jak imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem nazwy stanowiska 

pracy – „Konserwator sieci”. 

 

5. Inne informacje: 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

Zastrzegamy sobie prawo w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia 

umowy na czas określony. 

 

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów. 

Osoby zainteresowane zatrudnieniem, są proszone o składanie kompletu wymaganych 

dokumentów wskazanych w pkt. 4 ogłoszenie do dnia 25 sierpnia 2021 r. w biurze ZGK 

Radziemice, Radziemice 1, 32-107 Radziemice lub w sekretariacie Urzędu Gminy Radziemice, 

Radziemice 74, 32-107 Radziemice. 

 

 


