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Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie 

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko:  

stanowisko ds. inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych 

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat 

 

I.  Do zadań na wyżej wymienionym stanowisku należy m. in.: 

1. Nadzorowanie i koordynacja procesu projektowania i realizacji zadań inwestycyjnych wodociągowo-kanalizacyjnych. 

2. Odbiór i opiniowanie dokumentacji technicznej dla przygotowywanych do realizacji zadań inwestycyjnych. 

3. Koordynacja procesów realizacji zadań inwestycyjnych. 

4. Odbiór obiektów od wykonawcy. 

5. Uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę, uzgodnień i opinii, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania. 

6. Przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie postępowań o zamówienie publiczne i zawarcie umów na opracowywanie 

dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych oraz kontrola ich realizacji. 

7. Przygotowywanie zleceń, do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z wewnętrznym 

regulaminem oraz kontrola ich realizacji. 

8. przygotowanie dokumentów do rozliczenia wykonawcy. 

 

II.  Warunki pracy: 

Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze 

ekranowym powyżej 4 godzin dziennie oraz praca w terenie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, 

niszczarka dokumentów). Wymagana dyspozycyjność w zakresie krajowych wyjazdów służbowych. 

 

III. Wymagania niezbędne: 

1. Wykształcenie: wyższe techniczne na kierunku budownictwo w specjalności inżynieria środowiska, ochrona środowiska.  

2. Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym 

na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych. 

3. Biegła obsługa komputera (pakiet MS Office). 

4. Prawo jazdy, kat. B oraz samochód. 

5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 

6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

7. Znajomość przepisów z zakresu Prawa zamówień publicznych, ustawy Prawa budowlanego i inne niezbędna do realizacji 

inwestycji z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. 

 

IV. Oferujemy:  
1.    Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę.  
2.    Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.  
3.    Możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej. 
4.    Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie. 
5.    Praca w miłej atmosferze. 

 
Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem do dnia 14.11.2021 roku na adres: rekrutacja@zgksiechnice.pl w temacie maila podając nazwę 

stanowiska. CV można również przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie ZGK Sp. z o.o. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja – stanowisko ds. 

inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych”. 

CV musi zawierać klauzulę: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 

z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” 

 

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 

http://www.zgksiechnice.pl/
mailto:sekretariat@zgksiechnice.pl
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1. Administratorem jest Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., dalej „ZGK”, z siedzibą w Świętej Katarzynie, przy ul. Żernickiej 17, 55-010 Święta 

Katarzyna, tel. 713113933, e-mail: sekretariat_zgksiechnice.pl. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – Wiesław Lechowicz, adres email: iod_zgksiechnice.pl lub listownie na adres Administratora z dopiskiem: 

Inspektor Ochrony Danych. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest: 

a. Wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy w zakresie wskazanym w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, w związku z lit. c rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), zwane „RODO”; 

b. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

c. Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego polegającego na przetwarzaniu danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer 

telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia), na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. b, w związku z lit. c RODO; 

d. Rejestracja obrazu (monitoring określony w ustawie o samorządzie gminnym) na terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących 

mienie ZGK, a także na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym; 

e. Rejestracja obrazu (monitoring określony w Kodeksie pracy) nad terenem ZGK oraz terenem wokół ZGK w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

pracowników lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić ZGK na szkodę, na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; 

4. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi administratorowi, takim jak: kancelarii prawnej, dostawcy usług 

teleinformatycznych, firmie hostingowej, firmie BHP, operatorom pocztowym i kurierskim w zakresie realizacji przesyłek, bankom w zakresie realizacji 

płatności. 

5. Okres przechowywania danych osobowych trwa do zakończenia procesu rekrutacji; 

6. Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o 

świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada 

na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. 

11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.  

12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym 

profilowania na podstawie tych przepisów z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą. 

 

http://www.zgksiechnice.pl/

