Nadleśnictwo Rajgród

Tama, dnia 04.01.2021 r
Zn.spr.: NK.1101.17.2020

Nadleśniczy Nadleśnictwa Rajgród
w Tamie
ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko
Specjalisty do spraw budowlanych
I. Organizator naboru:
Nadleśnictwo Rajgród
Tama 2 19-206 Rajgród
Tel.86 273 33 10 email:rajgrod@bialystok.lasy.gov.pl
II. Adresaci naboru:
Rekrutacja skierowana jest do wszystkich osób spełniających wymagania
kwalifikacyjne na stanowisku specjalisty ds. budowlanych w Nadleśnictwie Rajgród
III .Opis stanowiska (zakres głównych zadań)
1.Prowadzenie spraw inwestycyjnych i remontowych obiektów nadleśnictwa
(budynków, budowli , urządzeń melioracji wodnych, dróg)
2.Bieżące prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów nadleśnictwa
3.Sprawdzanie kosztorysów ofertowych oraz powykonawczych na roboty inwestycyjne,
remontowe oraz awaryjne.
4.Nadzorowanie prowadzonych inwestycji, remontów oraz napraw awaryjnych.
5.Rozliczanie materiałów oraz robót w systemie własnego wykonawstwa ,
wykonywanych przez pracowników nadleśnictwa , zgodnie z obowiązującymi
uregulowaniami wewnętrznymi.
6. Uczestniczenie w przeglądach osad zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
7.Uczestniczenie w komisyjnych odbiorach robót budowlano-remontowych.
8.Przygotowywanie i udział w zakresie formalnym w postępowaniach o udzielenie
zamówień publicznych.
9.Sporządzanie umów i zlecanie wykonawstwa robót budowlanych i remontowych,
zlecanie wykonania dokumentacji projektowo-technicznej.
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10.Realizowanie , nadzorowanie przedsięwzięcia finansowego ze środków
zewnętrznych(pomocowych).
IV. Wymagania niezbędne wraz z opisem kwalifikacji i odpowiedzialności na w/w
stanowisku:
1.wyższe wykształcenie z uzyskaniem tytułu min. inżyniera na kierunku budownictwo
2.posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanych bez
ograniczeń do projektowania lub/ i kierowania robotami budowlanymi , stanowiącymi
podstawę do kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
3.przynależność do Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa potwierdzona aktualnym
zaświadczeniem.
4.minium roczny staż pracy na podobnym stanowisku
5.posiadanie umiejętności kosztorysowania.
6.posiadanie umiejętności przygotowania i nadzoru nad realizacją inwestycji
ogólnobudowlanych
7.pełna zdolność z pełni praw publicznych
8.korzystanie z pełnych praw publicznych
V. Wymagania dodatkowe:
1.znajomość ustawy Prawo zamówień Publicznych , w szczególności dostaw, usług i
robót budowlanych.
2.posiadanie prawa jazdy kategorii B.
VI. Oferowane warunki:
1.umowa o pracę na czas określony , docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony.
2.praca w pełnym wymiarze czasu pracy , od poniedziałku do piątku w godzinach od
7:00 do 15:00 w biurze Nadleśnictwa Rajgród
3.praca w stabilnej i dobrze zorganizowanej firmie,
4.podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenie,
5.świadczenia socjalne i zdrowotne.
VII. Wymagane dokumenty:
1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej – opatrzone
własnoręcznym podpisem
2. List motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie
zawodowe
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4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów rekrutacji- załącznik nr 1
6. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP – załącznik nr 2
7. Klauzula informacyjna RODO –załącznik nr 3
8. Do oferty mogą zostać dołączone inne dokumenty , w tym opinie lub referencje
z poprzednich miejsc pracy .
VIII.Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 stycznia2021 roku do
godziny 15:00:
1. Osobiście – w zamkniętej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa Rajgród Tama
2 19-206 Rajgród ,od poniedziałku do piątku , w godzinach od 07:00 do 15:00,
2. Pocztą elektroniczną – na adres rajgrod@bialystok.lasy.gov.pl
3. Poczta tradycyjną – na adres: Tama 2 19-206 Rajgród(decyduje data stempla
pocztowego)
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Każda z form przesłania ofert powinna być opatrzona klauzulą :”Nabór na
stanowisko specjalisty ds. budowlanych”.
IX .Informacje dodatkowe:
1.Nadleśnictwo nie odsyła złożonych przez kandydatów dokumentów i nie zwraca
uczestnikom kosztów związanych z naborem.
2.W pierwszym etapie nastąpi weryfikacja złożonych przez kandydatów dokumentów ,
ocena formalna a następnie merytoryczna,
3.w razie potrzeby zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem,
4.Dokumenty złożone przez kandydatów będą przechowywane zgodnie z
obowiązującymi przepisami kancelaryjno-archiwalnymi w PGL LP
5.nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami i prawo
do powiadomienia wyłącznie wybranego kandydata o podjętej decyzji,
6.kandydaci zostaną powiadomieni w formie jaką wskazali w przedłożonych
dokumentach,
7. postepowanie i rozstrzygnięcie postepowania jest ostateczne i nie podlega
zaskarżaniu.
8.Nadleśniczy Nadleśnictwa Rajgród zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez
podania przyczyny.
9. Kontakt w sprawie naboru: Pani Elżbieta Zemelka- specjalista ds. pracowniczych –
tel.86 272 19 09; 661660861.
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Nadleśniczy
Nadleśnictwa Rajgród
Jacek Radosław Konieczny
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