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O G Ł O S Z E N I E
Prezydent Miasta Rybnika ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Rybnika,                 44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, w wymiarze ½ etatu, na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA -  PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA 
DS. GÓRNICTWA W WYDZIALE EKOLOGII

Wymagania niezbędne (formalne):
-	obywatelstwo polskie,
-	wykształcenie wyższe górnicze lub o kierunku geodezja górnicza,
-	minimum 5-letni staż pracy związany z opiniowaniem, uzgadnianiem bądź planowaniem ruchu zakładów górniczych lub opiniowaniem, uzgadnianiem bądź realizacją koncesji zakładów górniczych,
-	prawo jazdy kat. B, 
-	posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
-	korzystanie z pełni praw publicznych,
-	brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-	posiadanie nieposzlakowanej opinii.
Wymagania dodatkowe:
znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o opłacie skarbowej, prawo geologiczne i górnicze (wraz z rozporządzeniami wykonawczymi), o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (wraz z rozporządzeniami wykonawczymi), 
o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych;
	umiejętność biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel oraz znajomość środowiska Windows.
Wymagania pożądane:
-	asertywność,
-	umiejętność pracy w zespole,
-	kreatywność, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
-	umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
-	odpowiedzialność i dokładność,
-	zdolności analityczne.

Warunki pracy na danym stanowisku:
praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
	praca w terenie.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:
Zadania główne:
-	przygotowanie opinii i uzgodnień do planów ruchu i koncesji zakładów górniczych;
-	określanie warunków rekultywacji terenów zdegradowanych przez szkody górnicze, kontrole 
      wykonywania warunków rekultywacji; 
-	uzgadnianie z kopalniami przebiegu eksploatacji górniczej dla złagodzenia skutków jej
      oddziaływania na obiekty infrastruktury miejskiej;
-	stwarzanie możliwości stałych kontaktów władz samorządowych z dyrekcjami kopalń w celu
umożliwienia rozwoju miasta na terenach, pod którymi jest prowadzona eksploatacja górnicza;
-	nadzór i kontrola w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień i obowiązków z tytułu wydanych koncesji, w tym kontrola naliczania i uiszczania opłaty eksploatacyjnej.
Zadania pomocnicze:
-	współpraca z Wydziałem Architektury w zakresie postępowań lokalizacyjnych dotyczących 
       budowy i przebudowy obiektów zakładów górniczych;
-	przygotowywanie posiedzeń i udział w pracach Zespołu Koordynacyjnego w sprawie 
             złagodzenia skutków eksploatacji górniczej;
-	konsultowanie z odpowiedzialnymi za infrastrukturę miejską jednostkami Urzędu Miasta 
      planowanej eksploatacji węgla;
-	nadzór nad realizacją ugód (porozumień, postępowań) dotyczących napraw szkód górniczych
      w mieniu komunalnym;
-	współudział w negocjacjach warunków zawierania ugód (porozumień, postępowań) przez 
      jednostki komunalne.
 Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:
list motywacyjny,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kserokopie dotychczasowych świadectw pracy lub kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu (w przypadku trwania stosunku pracy),
-	oświadczenie kandydata o posiadaniu minimum 5-letniego staż pracy związanego 
z opiniowaniem, uzgadnianiem bądź planowaniem ruchu zakładów górniczych lub opiniowaniem, uzgadnianiem bądź realizacją koncesji zakładów górniczych,
-	oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
-	oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
	oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
oświadczenie kandydata dotyczące archiwizacji danych osobowych złożonych w procesie rekrutacji,
	oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu, iż informacje zawarte w ofercie stanowią informację publiczną.
Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:
oświadczenie kandydata o posiadaniu znajomości przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o opłacie skarbowej, prawo geologiczne i górnicze (wraz z rozporządzeniami wykonawczymi), o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (wraz z rozporządzeniami wykonawczymi), o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych; 
	oświadczenie kandydata o posiadaniu umiejętności biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel oraz znajomości środowiska Windows.

List motywacyjny należy podpisać własnoręcznie. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się 
o zatrudnienie – stanowiący załącznik Nr 1 do ogłoszenia oraz formularz oświadczeń – stanowiący załącznik Nr 2 do ogłoszenia należy wypełnić i własnoręcznie podpisać.
Treść załączników, o których mowa powyżej nie może być modyfikowana.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko Głównego Specjalisty 
- Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Górnictwa w Wydziale Ekologii” należy składać w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac (pok. 303) lub w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik w godzinach pracy Urzędu bądź przesłać pocztą na adres: ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik w terminie do 29 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Rybnika, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu grudniu 2019 r., wyniósł: 1,08%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. 
Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia 
wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Inne informacje:
Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Rybnika - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Załączniki do ogłoszenia:
Załącznik Nr 1: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
Załącznik Nr 2: Formularz oświadczeń. 

