
Ogłoszenie nr 2 /2014 

z  dnia 07 marca 2014 r. 

 

Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” 

63-700 Krotoszyn ul. Kołłątaja 7 

 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko    

młodszego referenta ds. opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 
 

 

 

1. Wymagania niezbędne: 

a. wykształcenie wyższe, 

b. minimum 6 miesięcy stażu pracy w administracji samorządowej, 

c. znajomość aktów prawnych: 

- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

- ustawy Ordynacja podatkowa, 

- ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, 

- kodeksu postepowania administracyjnego, 

d. bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office, Internet)   

oraz urządzeń biurowych, 

e. umiejętność samodzielnego organizowania pracy i ustalania 

priorytetów, 

f. nienaganna kultura osobista, 

g. wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne, 

h. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, 

i. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych, 

j. nieposzlakowana opinia. 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

a. wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania, 

b. umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu, 

c. silna motywacja i zaangażowanie, 

d. znajomość programu do obsługi deklaracji, 

e. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa. 

 

 

 



3. Podstawowy zakres zadań na stanowisku: 

a. przyjmowanie, weryfikacja i kontrola deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

b. obsługa aplikacji systemu deklaracji oraz korekt deklaracji o wysokości 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

c. prowadzenie korespondencji dotyczącej właścicieli nieruchomości 

zgodnie z obowiązującą w Związku instrukcją kancelaryjną, 

d. obsługa klienta (właścicieli nieruchomości) w zakresie dot. składanych 

deklaracji oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

e. prowadzenie postępowań w przypadku niezłożenia deklaracji przez 

właściciela nieruchomości lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości 

co do danych zawartych w deklaracji, 

f. prowadzenie postepowań w przypadku stwierdzenia, że właściciel 

nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej. 

 

4. Informacja o istotnych warunkach stosunku pracy  

 

a. miejsce pracy: poza siedzibą Związku Międzygminnego „EKO 

SIÓDEMKA” z w Krotoszynie, w Gminach należących do Związku, 

b. praca w niepełnym wymiarze czasu, 

c. zastrzega się możliwość zatrudnienia wybranego kandydata na okres 

próbny nie przekraczający 3 miesięcy, w celu praktycznego sprawdzenia 

umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika, 

d. praca biurowa przy komputerze. 

 

 

 

5. Wymagane dokumenty: 

 

- życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery 

zawodowej, 

- list motywacyjny, 

- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz 

dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe  

i umiejętności, 

- dokumenty poświadczające staż pracy- kserokopie świadectw pracy, 

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

- kserokopia dowodu osobistego, 

- oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem 

sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, 

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności 

prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, 



- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Kandydat może przedstawić referencje dotychczasowych pracodawców. 

 

6. Przebieg postepowania w sprawie naboru: 

a. osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku wymagane dokumenty 

mogą składać do dnia 18 marca  2014 roku w zamkniętych kopertach 

z napisem „Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi”: 
- osobiście w Biurze Związku Międzygminnego „EKO 

SIÓDEMKA’, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, pokój 58; 

- lub pocztą na adres:  Związek Międzygminny „EKO 

SIÓDEMKA”, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn 

/decyduje data wpływu przesyłki do Związku/ 

 

b. postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o 

przepisy ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych 

(Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), 

c. po upływie terminu do złożenia ofert pracy, na stronie internetowej 

Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA 

(www.eko7.krotoszyn.pl) w menu „Ogłoszenia”, podana zostanie 

informacja o liczbie kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne 

określone w niniejszym ogłoszeniu. Każdy z tych kandydatów zostanie 

poinformowany telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

 

7. Informacja o wynikach naboru 

    Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie 

internetowej Związku Międzygminnego oraz na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie Związku. 

 

8. Pozostałe informacje: 

 

a. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Związku 

Międzygminnym „EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie w rozumieniu 

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%; 

b. Przewodniczący Zarządu zastrzega sobie prawo odwołania naboru.  

 

 

 

 

 

Krotoszyn, dnia 2014-03-07 

http://www.eko7.krotoszyn.pl/

