
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO                                                                                         

– STARSZY SPECJALISTA W ZAKRESIE INWESTYCJI 
 

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im ks. Karola Wojtyły ogłasza nabór na 

stanowisko pracy – starszy specjalista w zakresie inwestycji umowa na czas określony (czas 

trwania zadania inwestycyjnego ) w wymiarze 1/2 etatu. 
 

1. Wymagania formalne 
- wykształcenie wyższe techniczne (budowlane, sanitarne, energetyczne), 
- studia podyplomowe/szkolenie/dokument potwierdzający znajomość zamówień publicznych, 

- staż pracy min. 5 lata,  

- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21   
   listopada 2008r. (Dz. U. 223 poz.1458ze zm.). 

 

2. Wymagania dodatkowe 
a) bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu procesu inwestycyjnego i przepisów prawa 

budowlanego, 

b) bardzo dobra znajomość przepisów prawa zamówień publicznych, 

c) podstawowa znajomość zagadnień z zakresu dofinansowania z UE, 
d) biegłą znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel, Internet), 

e) komunikatywność, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania 

kontaktów, odporność na stres. 
 

3.   Przewidywany zakres wykonywanych zadań: 
1. Koordynacja procesu inwestycyjnego w zakresie poprawności realizacji i rozliczania. 
2. Przeprowadzanie procedury realizacji zamówień w zakresie inwestycji zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych. 

3. Koordynacja zakresu dofinansowania projektu z UE z organem prowadzącym. 

4. Prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości z zakresu inwestycji. 
5. Kontakt z uczestnikami procesu inwestycyjnego. 

 

4. Warunki pracy i płacy: 
Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (dz. U. Nr 50, poz. 

398 ze zm). 

 

5. Wymagane dokumenty: 
1. życiorys - CV, 

2. dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia. 

3. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 
 

6. Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów: 

 
Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 24.02.2017 r.  do godz. 12:00 w sekretariacie 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej, ul Fabryczna 3 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Nabór na stanowisko – starszy specjalista w zakresie inwestycji ". 

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
 

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej 

telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne. 
 
Dyrektor mgr Małgorzata Wróbel 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko „starszy specjalista w zakresie inwestycji”                      

w Sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. ks. Karola Wojtyły  w Mszanie Dolnej. 

 

 


