
 1 

 

 

 

OB.2110.1.2014 

WÓJT GMINY SUCHY DĄB  

OGŁASZA NABÓR 

 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

do spraw ochrony środowiska, ochrony przyrody, pozyskiwania środków pozabudżetowych, rolnictwa 
 w wymiarze pełnego etatu  

 
1. Wymagania niezbędne: 

a) wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska, 

b) znajomość obsługi komputera, 

c) znajomość przepisów ustawy o: 

- ochronie środowiska, ochronie przyrody, Prawo zamówień publicznych, samorządzie gminnym, pracownikach 

samorządowych, Kodeks   postępowania administracyjnego,  

        2.      Wymagania dodatkowe: 

d) doświadczenie zawodowe, minimum 3 lata, w tym 1 rok w jednostkach samorządu terytorialnego,  

e) prawo jazdy kat. B. 

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w  szczególności: 

a) prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, 

b) prowadzenie spraw związanych z ochroną przyrody, 

c) prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, 

d) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych.  

3. Wymagane dokumenty: 

a) list motywacyjny, 

b) życiorys (CV), 

c) kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie, 

d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 

e) kwestionariusz osobowy, 

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 

g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 

h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia 

publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 2 września  2014 roku do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu 

Gminy lub pocztą na adres Urząd Gminy 83-022 Suchy Dąb ul. Gdańska 17 z  dopiskiem:                        

                              „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw ochrony środowiska , ochrony przyrody, pozyskiwania 
środków pozabudżetowych, rolnictwa” 

 

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

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.suchy-dab.pl/, na tablicy 

informacyjnej Urzędu Gminy w Suchym Dębie przy ul. Gdańskiej nr 17 oraz na stronie internetowej Urzędu www.suchy-dab.pl. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia  22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych               

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.  

 
 Suchy Dąb, dnia  2014-08-22                                                                                                                                                           Wójt Gminy  
                        /-/ Barbara Kamińska 


