
 

Nowa Sól, dnia 03 sierpnia 2012 roku 

 
Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” 

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR  
NA WOLNE STANOWISKO PRACY: 

 
Główny specjalista ds. obsługi klienta 

(nazwa stanowiska pracy) 

1. Wymagania niezbędne: 
 

a) Posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego UE oraz znajomość języka polskiego w mowie i pi-
śmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków. 

b) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. 
c) Kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, prze-
ciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. 

d) Wykształcenie wyższe. 
e) Udokumentowane świadectwami pracy, bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu minimum czteroletnie 

doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku związane z gospodarką odpadami i kiero-
waniem pracą zespołu. 

f)  Posiadanie czynnego prawo jazdy kategorii „B”. 
g) Umiejętność interpretacji zapisów ustaw. 
h) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku. 

 
2. Wymagania dodatkowe: 
 

 Umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego 
podnoszenia kwalifikacji, dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów służbowych własnym samochodem 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
 

a) Tworzenie, prowadzenie i ewidencja baz danych w zakresie obsługi właścicieli nieruchomości na terenie 
związku zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

b) Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpa-
dach oraz ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody w zakresie obsługi właścicieli 
nieruchomości. 

c) Realizacja zadań związanych z wdrożeniem i obsługą systemu odbierania odpadów komunalnych przez 
związek od właścicieli nieruchomości, pobieraniem opłat, rozliczeń, windykacji. 

d) Prowadzenie postępowań administracyjnych w stosunku do właścicieli nieruchomości wynikających z 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie pobierania, ustanawiania i egzekwowania 
opłat. 

e) Kierowanie pracą oraz nadzór nad podległymi pracownikami biura obsługi klienta. 
 

4. Wymagane dokumenty: 

 
a) Oferta z wnioskiem o zatrudnienie. 
b) List motywacyjny. 
c) Kwestionariusz osobowy –wzór dostępny na stronach internetowych. 
d) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej. 
e) Oświadczenie o niekaralności. 
f) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych. 
g) Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, bądź zaświadczenie o zatrudnieniu z obecnego 

miejsca pracy. 
h) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje. 

 

 

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Związku Międzygminnego „EKO- 
PRZYSZŁOŚĆ” Nowa Sól na adres: ul. M. J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, (pokój nr 203) z dopiskiem: „Ofer-

ta pracy – Główny specjalista ds. obsługi klienta” w terminie do dnia 17 sierpnia 2012 r. 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszeni telefonicznie 
na rozmowy kwalifikacyjne. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 



 

Informacji Publicznej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu 
Miejskiego przy ul. M. J. Piłsudskiego 12. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładne-
go przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-
nych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”. 


