Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów
ul. Bałtycka 8A
41-500 Chorzów
poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
specjalista ds. przygotowania inwestycji
wymiar czasu pracy: pełny etat.
Liczba etatów: 1
Zakres obowiązków:
Prowadzenie całokształtu prac związanych z procesem przygotowania inwestycji oraz:
- koordynowanie przygotowania inwestycji,
- udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej (specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru prac projektowych)
- opracowanie opisu przedmiotu zamówienia dla zadań inwestycyjnych oraz projektowych,
- prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem ocen oddziaływania inwestycji na
środowisko oraz uzyskiwaniem decyzji środowiskowych
- prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w
pasie drogowym kolidujących z inwestycjami drogowymi
- uzyskiwanie zgód na dysponowanie terenem na cele budowlane dla inwestycji drogowych
- prowadzenie spraw terenowo-prawnych, wykup gruntów, odszkodowania za zajęte tereny
pod inwestycje
- wyceny opracowań projektowych
- nadzór nad przebiegiem wykonywanych opracowań, dokumentacji projektowych
- ocena dokumentacji projektowych w aspekcie osiągnięcia zamierzonego celu i zgodności z
przepisami techniczno-budowlanymi.
- przygotowywanie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót, ZRID
wraz z załącznikami
- opracowanie wniosków w celu uzyskania dotacji na inwestycje drogowe,
- rozliczenie wniosków o płatność dla inwestycji dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych
- opracowanie planów inwestycyjnych i remontowych
- przygotowywanie rocznych raportów działań remontowych i inwestycyjnych MZUiM
- udział w przygotowywaniu planów budżetu
- koordynowanie spraw związanych z usterkami wykazanymi w okresie rękojmi i gwarancji
inwestycji MZUiM
- udział w pracach Rady Technicznej działającej w MZUiM
- współpraca, koordynacja z instytucjami zewnętrznymi wydziałami Urzędu Miasta Chorzów,
zwłaszcza Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe techniczne – specjalność: budownictwo drogowe, budownictwo
ogólne, inżynieria środowiska,
- minimum 4 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku gdzie w zakresie
obowiązków znajdowały się co najmniej następujące zagadnienia: uzyskiwanie zgody
na dysponowanie terenem na cele budowlane, prowadzenie spraw związanych z
uzyskaniem decyzji środowiskowych, przygotowanie wniosków o pozwolenie na
budowę/zgłoszenia robót, pozyskiwanie warunków technicznych i uzgodnień dla
inwestycji budowlanych, koordynowanie prac projektowych w różnych branżach,
-

znajomość ustawy Prawo Budowlane,
znajomość ustawy Prawo Ochrony Środowiska,

-

prawo jazdy kategorii B
niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie,
nieposzlakowana opinia,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

Wymagania nieobowiązujące:
-

uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej lub
instalacyjnych w zakresie sieci wodociągowych, sanitarnych, gazowych do kierowania
robotami drogowymi lub do kierowania i projektowania - będą dodatkowym atutem

Wymagania dodatkowe:
-

samodzielność,
systematyczność
dobra znajomość obsługi komputera (min. pakiet OFFICE)

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

CV wraz z listem motywacyjnym,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach,
kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie
zawodowe
oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw
publicznych i nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o nieprowadzeniu działalności gospodarczej bądź o
profilu prowadzonej działalności gospodarczej,
w przypadku posiadania doświadczenia zawodowego wynikającego z zakresu
obowiązków – dokument opisujący doświadczenie zawodowe wraz ze
wskazaniem zakresu

Ofertę należy złożyć lub nadesłać (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie
opisanej imieniem i nazwiskiem osoby składającej z adnotacją „Nabór na stanowisko
specjalista ds. przygotowania inwestycji” w terminie do dnia 17.03.2017 r., do godziny
13.00 w Dziale Kadr MZUiM przy ul. Bałtyckiej 8A
Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Dziale Kadr Miejskiego Zarządu Ulic
i Mostów, telefon 32 249 35 16 od poniedziałku do środy w godzinach od 7:00 do 15:00,
w czwartek od 7:00 do 16:30, w piątek 7:00 do 13:30.
Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wynik zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w
Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów oraz na stronie internetowej MZUiM w Biuletynie
Informacji Publicznej pod adresem: www.mzuim.chorzow.eu
Informacja o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej będzie publikowana wg
indywidualnych numerów nadanych każdej ofercie pracy.

