
Zarząd Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” 

PILNIE poszukuje pracownika na stanowisko 

Referenta ds. organizacyjno - administracyjnych 

 

I. Wymiar etatu – pełny etat /umowa na zastępstwo/ 

 

II.  Wymagania niezbędne:   
 

1. Obywatelstwo polskie.  

2. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ochrona środowiska, administracja  

3 Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku. 

4. Umiejętność pracy w zespole, 

5. Umiejętność samodzielnej organizacji pracy, 

6. Dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność, 

7. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych. 

  

III. Zakres wykonywanych zadań: 

 

1. Sporządzanie dokumentów administracyjno – biurowych (m.in. pism, umów, uchwał), 

2. Prowadzenie ewidencji dotyczącej gospodarki odpadami (KPO, KEO), 

3. Wystawianie faktur VAT, 

4. Sporządzanie zestawień w programie Excel, 

5. Rozliczanie zużycia paliwa, 

6. Obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej, 

7. Sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. 

 

IV. Informacja o warunkach pracy: 

 

1.  norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin,  

2.  norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin, 

3. wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu do 30-go dnia każdego miesiąca, 

4.  możliwe rozpoczęcie pracy od 17.07.2019 r. 

 

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia 
 

1. życiorys zawodowy – curriculum vitae, 

2. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie – załącznik nr 1 

3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, świadectwa pracy oraz posiadane   

dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia, 

4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

złożonej ofercie dla potrzeb związanych z postępowaniem, zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) – załącznik nr 2  

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:  
 

1. Termin:  16.07.2019 r., godz. 10.00 

2. Sposób złożenia dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w 

siedzibie Związku lub przesłać drogą pocztową. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu 

przesyłki do Związku .  

   

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i 

nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Nabór na stanowisko Referenta ds. organizacyjno – 

administracyjnych w Związku Komunalnym „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach. 

 



VII. Inne informacje 

 

1. Aplikacje, które wpłyną do Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” po wyżej określonym 

terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie 

będą rozpatrywane. 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.07.2019 r. o godz. 10.30.   

3. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru,  

a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie. 

4. Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do 

akt osobowych. 

5. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” - www.zkns-losice.pl oraz na tablicy 

informacyjnej Związku.  

6. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w 

terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone 

komisyjnie. 

7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 601-450-079.    

 

  

 

 

http://www.zkns-losice.pl/

