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Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka  z o.o. 

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO 

Kierownika Działu Gospodarki Komunalnej 

 

Wymagania  niezbędne: 

• udokumentowane wykształcenie wyższe na kierunku: architektura krajobrazu, 

ogrodnictwo, rolnictwo, ochrona środowiska, leśnictwo, bądź kierunki pokrewne, 

• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 

• korzystanie w pełni z praw publicznych, 

• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściągane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i przestępstwo przeciwko 

środowisku, 

• posiadanie nieposzlakowanej opinii, 

• min. 2 lata stażu pracy na stanowisku związanym z zagospodarowaniem terenów 

zieleni, 

Wymagania dodatkowe: 

• znajomość przepisów ustaw: Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawo 

zamówień publicznych, o ochronie przyrody, Prawo ochrony środowiska, 

• umiejętność biegłej obsługi pakietu Office, w tym arkusza kalkulacyjnego, znajomość 

zagadnień praktycznych z zakresu ogrodnictwa/rolnictwa/architektury krajobrazu,  

• prawo jazdy kat. B wraz z umiejętnościami praktycznymi, 

• znajomość topografii miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, 

Wymagania pożądane: 

• umiejętność stosowania przepisów i ich interpretacja, 

• praktyczna umiejętność z zakresu projektowania krajobrazu, 

• dyspozycyjność, 

• komunikatywność i łatwość przekazywania informacji, 

• kreatywność, 

• umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, 

• umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem, 

• odpowiedzialność i dokładność, 

• zdolności analityczne, 

• odporność na stres, 

Warunki pracy na danym stanowisku: 

• praca przy komputerze do 4 godzin, 

• praca w terenach zieleni 

 



Zakres zadań na stanowisku: 

• sporządzanie harmonogramów, organizowanie i nadzorowanie prac w zakresie 

zagospodarowania, całorocznego utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni, 

sporządzanie dziennych raportów planowanych prac; 

• sporządzanie harmonogramów sprzątania: ulic, przystanków autobusowych na 

terenach wiejskich, placów zabaw, ścieżek rowerowych; 

• organizowanie i nadzorowanie prac w zakresie zagospodarowania oraz całorocznego 

utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni; 

• organizowanie i nadzorowanie prac w zakresie utrzymania porządku na terenie miasta 

i gminy Połczyn-Zdrój oraz całorocznego utrzymania dróg; 

• sporządzanie planów urlopów podległych pracowników i kontrola ich realizacji; 

• przygotowanie wymaganych materiałów i dokumentów do procedury zamówień 

publicznych oraz wykonywanie obowiązków związanych z ustaleniem wartości 

zamówienia publicznego; 

Wymagane dokumenty: 

• list motywacyjny 

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy związany z terenami zieleni 

• oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie, 

• 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 i 

przestępstwo przeciwko środowisku, 

• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

Dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane przez kandydata, a w przypadku składanych 

kserokopii, odpisów, itp. uwierzytelnione przez złożenie podpisu na dokumencie. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny z numerem telefonu do kontaktu 

powinny być opatrzone klauzulą: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 

dokumencie przez PPK Spółka z o.o. do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 

dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO) 

Miejsce i termin złożenia dokumentów: 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Połczyńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. 

z o.o. ul. Jana Pawła II 16, 78-320 Połczyn-Zdrój, lub drogą mailową na adres: 

j.buczkowska@ppkpolczyn.pl w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r. do godz. 13. 

Kandydaci spełniający wymogi formalne w terminie 7 dni od zakończenia naboru ofert, zostaną 

poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

mailto:j.buczkowska@ppkpolczyn.pl

