
Znak sprawy OP/o 16/1/16
oGŁoszENIE

Dyrektora Zakładu T:rgowjsk,.y;;,#"n w Katowicach

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie ań' 7 pkt 4 w związku z art. 11.13a ustavvy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z2016r., poz.902 - tekst jedno|ity) ogłasza się nabór na wolne
stanowisko urzędnicze - stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w Zakładzie Targowisk
Miejskich w Katowicach, zwanym daIej zakładem.

1. Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem
Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na Ww stanowisku może byÓ osoba która :.l) jest obywate|em po|skim - osoba nieposiadająca obywate|stwa po|skiego może zosiać

zatrudniona na w/w stanowisku, jeże|i na podstawie umów międzynarodowych |ub przepisów
prawa wspólnotowego przysługu'ie jej prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium
Rzeczypospo|itej Po|skiej oraz posiada znajomość języka po|skiego potwierdzoną
dokumentem okreś|onym w przepisach o służbie cywiInej'

2) ma pełną zdo|ność do czynnoŚci prawnych oraz korzysta z pełni praw pub|icznych,
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskażenia publicznego lub umyś|ne przestępstwo skarbowe,
4) cieszy się nieposz|akowaną opinią,
5) posiada kwalifikacje wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku, w tym :

a) wykształcenie Wyższe o specja|ności umoż|iwiajqcej wykonywanie zadań właściwych
d|a w/w stanowiska oraz łącznie co najmniej 4letni staz pracy |ub wykształcenie co
najmniej średnie o profi|u ogólnym |ub zawodowym umoż|iwiającym wykonywanie
zadań właściwych d|a w/w stanowiska oraz łqcznie co najmniej 6 letni staż pracy,

b) uprawnienia budow|ane w specjaIności instaIacyjnej w zakresie sieci, instaIacji
i urzqdzeń e|ektrycznych i e|ektroenergetycznych do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi.

2. Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem
.l) kwa|ifikacje właściwe d|a stanowiska dozoru, uprawniajqce do kierowania czynnościami osób

wykonujących prace W zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontro|no.
pomiarowym urządzeń, insta|acji i sieci e|ektroenergetycznych wytwarzajqcych,
pzetwarzĄących, przesyłających i zuiywĄących energię e|ektrycznq oraz stanowiska
pracownika technicznego sprawujqcego nadzór nad eksp|oatacjq wlw urządzeń, insta|acji
i sieci, obejmujące .

a) urządzenia, insta|acje isieci e|ektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
b) urzqdzenia, insta|acje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV'
c) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,
d) sieci e|ektrycznego oświet|enia u|icznego,
e) e|ektryczną sieć trakcyjną'
f) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
g) aparaturę kontro|no-pomiarowq oraz urzqdzenia i instalacje automatycznej regu|acji,

sterowania i zabezpieczeń w/w uzqdzeń i insta|acji'
2) kwalifikacje właŚciwe d|a stanowiska eksp|oatacji, uprawniające do obsługi' konserwacji,

remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urzqdzeń, insta|acji i sieci
elektroenergetycznych wytwazających, przetwarzających' przesyłających i zużyłvających
energię e|ektryczną, obejmujące urządzenia, insta|acje, sieci, zespoły i aparaturę kontro|no-
pomiarową' o której mowa W pkt 1,

3) co najmniej 3 |etni staż pracy na stanowisku związanym z projektowaniem |ub kierowaniem
robotami budow|anymi w zakresie sieci, insta|acji i uządzeń e|ektrycznych
i elektroenergetycznych,

4) co najmniej 5 |etni staż pracy na stanowisku związanym z kierowaniem czynnościami osób
wykonujących prace W zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontro|no.
pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci e|ektroenergetycznych vvytwarzajqcych,
przetwarzajqcych, pzesyłających izużywających energię e|ektrycznq a|bo co najmniej 5 |etni
staż pracy na stanowisku pracownika technicznego sprawującego nadzór nad eksp|oatacją
wlw urządzeń, insta|acji i sieci,



5) umiejętnośĆ obsługi systemu Microsoft Windows oraz aplikacji Microsoft Excel i MicrosoftWord,
6) znajomośc przepisÓw prawa
7) dyspozycyjnośÓ'

budowlanego i prawa energetycznego,

3. Zakres wykonywanych zada
Do zakresu zada osoby zatrudnionej na w/w stanowisku natezeć będą sprawy odpowiadająceWymaganym uprawnienjom. budow|a.nym w specja|ności insta|acyjnej oraz wymaganym kwa|ifikaćjomWłaściwym d|a stanowiska dozoru i ekśp|oatacji, w tym :
1) pełnienie obowiązkÓw właściwych d|a inspektora nadzoru inwestorskiego, okreś|onychprzepisami prawa budowlanego,
2) nadzorowanie eksp|oalacji uzqdze , insta|acji isieci e|ektroenergetycznych wytwazajqcych,przetwaŻajqcych, przesyłajqcych i zużywajqcych energię e|ektrycznq,
3) kierowanie czynnościami osÓb wyk nujqcy'ctl prac-e 

. 
w zaftresie obsługi, konsepacji,

remontÓw, montażu i kontro|no-pomiarowym wlw urzqdzeil, insta|acji i sie-cl etet<trycznyćn
i eleKroenergetycznych,

4) szacowanie wartoŚci robÓt i prac e|ektrycznych I e|ektroenergetycznych' potwierdzanie ich
wykonania oraz kontrolowanie ich rozliczeri

5) wspÓłdziałanie z właściwymi organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami
W sprawach z zakresu powierzonych zada , w tym negocjowanie treści umÓwcywiInoprawnych ktÓrych pzedmiot odpowiada za kresowi powierz!ny-ch zadari,

6) udział w pracach komisj| pzetargowych powoływanych do pzygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzieIenie zamÓwienia pub|icznego,

7) spozqdzanie.wymaganych opracowa projektowych i dokumentÓw technicznych w zakresie
sieci, instalacji i urzqdze e|ektrycznych i e|ektroenergetycznych oraz spozĄdzanie innych
dokumentÓw ̂ ł|t':|.ązanych z .rea|izaĄq polvierzonych zioan, w tym iro;et<tow instrukcji,
wytycznych, analiz, zestawieri i sprawozda , itd.

4. Warunki pracy na stanowisku
1) wymiar czasu pracy - i/3 etalu,
2) rozkład czasu pracy - Wg. harmonogramu pracy,
3) mjejsce pracy _ Katowice ; stanowiśko pracy w budynku z|oka|izowanym przy u|icy G|iwickiej

154 (miejsce siedziby zakładu) ; pomieszczenie na piętrze,
4) warunki pracy - praca wymagajqca samodzie|ności i dyspozycyjnoś ci, z:t,liązana z rea|izacjq

obowiązkÓw. w miejscu siedziby zakładu oraz na terenie idmlnistrowanych pzez zakłźd
targowisk mĘskich, z|okalizowanych w obrębie M|asta Katowice ; stanbwisiko zlt,tiązane
z Wacą przy komputerze.

5. Wskaźnik zatrudnienia osÓb niepełnosprawnych
. W miesiącu poprzedzajqcym datę upub|icznienia ogłoszenia wskaŹnik zatrudnienia osÓbniepełnosprawnych w zakładzie, w rozumieniu pzepisÓw o iehabilltacji zawodowej i spotecznej oiazzatrudnianiu oSÓb niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty
1) list motywacyjny,
2) życiorys (curricu|um vitae),
3) kwestionariuszosobowy,
4) kopie dokumentÓw potwierdzajqcych posiadane wykształcenie, kwa|ifikacje i uprawnienia oraz
-. posiadany staż pracy, w tym kopie świadectw pracy |ub zaświad'czenia o zatrudnieniu,
5) kopia dokumentu potwierdzajqcego posiadane obywatelslwo,
6) ośWiadczenie o niekara|ności za umyślne przesĘpstwo ścigane z oskażenia publicznego |ubumyś|ne przestępstwo skarbowe,
7) ośWiadczenie o' posiadaniu pełnej zdo|noŚci do czynności prawnych oraz ko|zystaniu z pełnipraw publicznych,
8) oświadczenie o zgodzie na pzetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dopzeprowadzenia naboru na w/w wo|ne stanowisko urzędnicze.

Kwestionariusz osobowy, o ktÓrym mowa W pkt 3, wraz z oświadczeniami, o ktÓrych mowaw pkt 6-8' dostępny jest na stronie Biuletynu |nformacji Pub|icznej zakładu.



Kandydat, który zamierza skorzystaó z uprawnienia, o którym mowa W ań. 13a ust. 2 ustawy z dnia
21 |istopada 2008r' o pracownikach samorzqdowych (Dz' U. z 2016r', poz.902 - tekst jedno|ity)
obowiązany jest do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin składania dokumentów upływa dnia 19 sierpnia 2016r. o godzinie 15.00.
Wymagane dokumenty złożyć na|eży w sekretariacie zakładu, u|. Gliwicka 154' 40-859 Katowice.
Dokumenty moina pzesłać poczlą, przy czy za termin złożenia dokumentów uznaje się datę ich

wpływu do siedziby zakładu.
Dokumenty na|eżZy złoiryć w zamkniętych kopeńach z podaniem adresu zwrotnego oraz dopiskiem

,,dotyczy naboru na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego'.
Nabór na Ww stanowisko urzędnicze składa się z dwóch etapóW, tj' :
1) etap | - badanie spełnienia wymagań forma|nych, o których mowa W niniejszym ogłoszeniu,
2) etap ll - rozmowa kwalifikacyjna.
Lista kandydatów, którzy zltoŻy|i ofeńy spełniające Wymagania formaIne, upowszechniona zostanie

w Biuletynie Informacji Publicznej (www.ztm.katowice.pl).
Kandydaci, khórzy złoży|i ofeńy spełniające wymagania formalne, powiadomieni zostaną

indywidualnie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
lnformacja o wyniku naboru upowszechniona zostanie niezwłoczne po przeprowadzonym naboze,

poprzez umieszczenie na tab|icy informacyjnej w siedzibie zakładu oraz opublikowanie w Biu|etynie
lnformacji Publicznej (www.ztm.katowice.ol).

Katowice, 8 sierpnia 2016r.
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