
 
Dyrektor Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych  

im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku  
ogłasza nabór na stanowisko 
wicedyrektora ds. inwestycji 

 
I) Wymagania: 

1) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach 
samorządowych (Dz. U z 2019 r. poz. 1282 ze zm.); 

2) ma  pełną  zdolnośd  do  czynności  prawnych  oraz  korzysta z pełni  praw 
publicznych;  

3) wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane 
wykształcenie w zakresie zarządzania;    

4) co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku związanym z przygotowaniem lub 
zarządzaniem procesem inwestycyjnym w zakresie robót budowalnych lub  co 
najmniej 3 lata prowadzenia  działalności  gospodarczej związanej z zarządzaniem 
procesem inwestycyjnym w zakresie robót budowalnych; 

5) znajomośd obowiązujących przepisów prawa budowlanego, kodeksu postępowania 
administracyjnego, ustawy prawo zamówieo publicznych; 

6) znajomośd obsługi komputera, w szczególności MS Office oraz programów 
kosztorysujących; 

7) umiejętnośd zarządzania procesem budowlanym; 
8) znajomośd zasad kosztorysowania, wymiarowania; 
9) umiejętnośd czytania dokumentacji projektowej i technicznej; 
10) samodzielnośd, terminowośd, odpowiedzialnośd, kreatywnośd, dyspozycyjnośd, 

umiejętnośd pracy w zespole; 
11) niekaralnośd za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe.  
II) Wymagania dodatkowe (nieobowiązkowe): 

1) szkolenia z zakresu realizacji procesu budowlanego, zamówieo publicznych; 
2) uprawnienia budowlane; 
3) znajomośd języka angielskiego i rosyjskiego.  

III) Zakres zadao wykonywanych na stanowisku: 
1) organizacja, nadzór i koordynacja nad przebiegiem procesu inwestycyjnego Zespołu 

Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku,  
2) współpraca z wydziałami Urzędu Marszałkowskiego, 
3) przygotowywanie  projektów uchwał oraz zarządzeo w sprawach dotyczących 

wszelkiego rodzaju inwestycji, w tym projektów uchwał i zarządzeo  dotyczących 
wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych oraz strategii rozwoju, 

4) przygotowywanie procesu budowlanego, w tym opracowywanie  procedur  i 
instrukcji dotyczących procesu inwestycyjnego 

5) kierowanie zespołem powołanym do realizacji danej inwestycji; 
6) przygotowywanie wniosków o wydanie koniecznych pozwoleo i decyzji 

administracyjnych, 
7) sporządzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych i protokołów odbioru robót 

oraz innych dokumentów związanych z prowadzeniem inwestycji,  
8) weryfikacja dokumentacji projektowej i kosztorysów,  



9) opracowywanie wniosków o dofinansowanie zadao inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych,  

10) rozliczanie wniosków o dofinasowanie zadao inwestycyjnych, 
11) przygotowanie  dokumentacji dotyczącej procesu inwestycyjnego, w tym niezbędnej  

dokumentacji wymaganej ustaw – Prawo zamówieo publicznych oraz wewnętrznymi 
uregulowaniami dotyczącymi udzielania zamówieo publicznych oraz 
przygotowywanie umów dotyczących procesów inwestycyjnych. 
 

IV) Warunki pracy: 
1) rodzaj umowy - umowa o pracę; 
2) wymiar czasu pracy - pełny etat; 
3) miejsce pracy – Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w 

Garbatce Letnisku, ul. Hanki Lewandowicz 4, 26-930 Garbatka-Letnisko;  
V) Oferujemy: 

1) ciekawą pracę w renomowanej, rozwijającej się instytucji; 
2) stabilne zatrudnienie; 
3) wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego; 
4) pakiet świadczeo socjalnych i motywacyjnych; 
5) możliwośd rozwoju zawodowego. 

VI) Wymagane dokumenty: 
1) CV; 
2) list motywacyjny; 
3) kwestionariusz osobowy; 
4) obowiązek informacyjny oraz zgoda na przetwarzanie danych zamieszczona poniżej. 
Wymagane dokumenty należy składad w siedzibie Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych  
im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku ul. Hanki Lewandowicz 4 26-930 
Garbatka-Letnisko (w sekretariacie), przesład pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 14.02.2020 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: „Wicedyrektor ds. inwestycji”. 

 
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani 
telefonicznie. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP. 
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych 
dokumentów. 
 
 
 

 
 

*o zatrudnienie, mogą ubiegad się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych paostw, którym na 
podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia 
zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem  posiadania  znajomości  języka  polskiego 
potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. 
 

 

 



 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 
 Administratorem Twoich danych jest Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego  
w Garbatce-Letnisku, ul. Hanki Lewandowicz 4. Nasz e-mail to  zsdwgarbatce@poczta.onet.pl, a numer telefonu 
48 621-00-47. Z Inspektorem Ochrony Danych skontaktujesz się mailem iod@ckziu.radom.pl; 
Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach rekrutacyjnych. W zależności od Twojej decyzji – na potrzeby jednej 
lub wielu rekrutacji. Podstawą naszego działania jest Kodeksu Pracy. Prosimy Cię o podanie tylko takiego 
zakresu danych, jaki wynika z tego przepisu. Jeżeli wyrazisz zgodę na włączenie Cię do naszej bazy 
rekrutacyjnej, podstawą naszego działania będzie także Twoja zgoda. Pamiętaj, że zawsze możesz ją odwoład.  
Nie będziemy przekazywad Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnid je oraz organom Samorządu 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie jako organowi prowadzącemu. Działamy w tym przypadku w celu 
wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa. 
Jeżeli wyrazisz zgodę na pozostanie w naszej bazie rekrutacyjnej w celu wykorzystywania Twoich danych do 
wielu rekrutacji, Twoje dane będziemy przetwarzad do czasu odwołania przez Ciebie zgody. Jeżeli nie udzielisz 
zgody, usuniemy je najpóźniej w terminie 4 m-cy po zakooczonej rekrutacji. 
Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że 
przetwarzanie Twoich  danych osobowych  narusza przepisy RODO; 
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest 
dobrowolne. 

 

Administrator Danych Osobowych 

Potwierdzam zapoznanie się z  obowiązkiem informacyjnym 

 

___________________________ 
(czytelny podpis kandydata) 

 

KLAUZULA ZGODY 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  

 wyrażam  
 

  nie wyrażam 

zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji. 

 

 

___________________________ 
(czytelny podpis kandydata) 
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