
 

OGŁOSZENIE O NABORZE 

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Grazymach ogłasza otwarty nabór na 

kierownicze stanowisko urzędnicze. 

Stanowisko pracy: Kierownik Warsztatu i pracownik ds. BHP i p/poż,  

wymiar etatu : pełny wymiar,  

rodzaj umowy: umowa o pracę  

 

I.  Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:   

1. obywatelstwo polskie, 

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,  

3. niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, 

4. wykształcenie wyższe-wskazane kierunkowe: techniczne, administracyjne lub   

          pokrewne, mile widziane kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

5. doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letni staż pracy,  

6. znajomość przepisów: o ochronie środowiska, bezpieczeństwie i higienie pracy,    

          zamówień publicznych, prawa budowlanego, zagadnień finansów publicznych,  

          prawa pracy, prawa administracyjnego, o pracownikach samorządowych,   

          funkcjonowania domu pomocy społecznej.  

 

II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydatów: 

1. umiejętność kierowania zespołem,  pracy w zespole, odpowiedzialność,  

sumienność i rzetelność, dobra organizacja pracy,  

2. odporność na stres, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność,  

3. umiejętność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, 

4. znajomość pakietu MS Office, Internetu, obsługi poczty elektronicznej oraz obsługi   

urządzeń biurowych,  

5. gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, 

6. mile widziane dodatkowe kwalifikacje związane z pracą na stanowisku, 

7. nieposzlakowana opinia, 

8. dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na  w/w stanowisku . 

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku kierownika warsztatu 

1. Organizowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników. Kierowanie pracą         

    podległych pracowników:  

2. W zakresie nadzoru gospodarczego:  

  - Kontrola jakości wykonywanych robót i stosowanych materiałów.                                                                           

  - Kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz z umową.  

  - Kontrola prawidłowości zafakturowania wykonywanych robót.  

  - Sprawdzanie wykonanych robót po zgłoszeniu wykonania ich przez wykonawcę.  

  - Komisyjne i protokolarne odbieranie wykonywanych robót.  

3. W zakresie eksploatacji maszyn. i urządzeń:  

  - Nadzór nad prawidłową eksploatacją maszyn i urządzeń.  

  - Szybkie reagowanie na zgłaszania o zaistniałych awariach.  

  - Planowanie zakupów maszyn i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Domu.  

4. Sprawdzanie i opiniowanie faktur i rachunków za wykonane roboty i naprawy.  

5. Monitoring okresowych przeglądów obiektu i jego elementów - pod względem   

    technicznym.   

6. Wnioski o dokonanie stosownych zleceń dotyczących utrzymania obiektu w ruchu. 

7. Opracowywanie planów oddziaływania remontowego. 

8. Prowadzenie na bieżąco książki obiektu ( obiektów ).                                                                    

9. Kompletowanie dokumentacji dla nadzoru budowlanego.                                                                

10.  Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem :  

    a)  urządzeń C.O., kanalizacyjnych i wodociągowych, 

    b)  urządzeń elektrycznych, 

    c)  rynien deszczowych i rur spustowych, 

    d)  pozostałego sprzętu DPS.   

11. Nadzór nad  gosp. wodno – ściekową w obiekcie.                                                                         

12. Zorganizowanie i prowadzenie postępowań związanych z udzielanymi przez DPS           

     w Grazymach, zamówieniami publicznymi, w tym zamówieniami do 30.000 Euro oraz   

     prowadzonymi w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych poza  

     zamówieniami wyraźnie powierzonymi do prowadzenia osobom trzecim, 

 



III A. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracownik ds. BHP i p/poż. 

1. Systematyczna kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów z zakresu 

BHP i P/POŻ przez pracowników.  

2. Dokonywanie okresowych ocen oraz analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze 

szczególnym uwzględnieniem stanowisk, na których występują zagrożenia 

wypadkowe.    

3. Przedkładanie Dyrektorowi DPS informacji o stanie BHP i P/POŻ wraz z wnioskami 

zmierzającymi do usuwania występujących zagrożeń.  

4. Udział w opracowywaniu i kontrola realizacji planów poprawy warunków BHP.  

5. Opiniowanie instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy.  

6. Opracowywanie wniosków wynikających z badań, przyczyn i okoliczności wypadków 

przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych 

wniosków.  

7. Organizacja szkoleń BHP i P/POŻ.  

8. Występowanie do Dyrektora z wnioskami o zastosowanie sankcji w stosunku do osób 

nie przestrzegających przepisów BHP i P/POŻ jak również występowanie z wnioskiem 

o nagrody dla osób wyróżniających się w działaniach na rzecz poprawy warunków BHP 

i P/POŻ.  

9. Sporządzanie listy zakupów odzieży roboczej i ochronnej oraz środków higieny 

osobistej.  

10. Prowadzenie kartotek BHP.  

11. Sporządzanie list pracowników na odzież roboczą i ochronną 

12. Prowadzenie dokumentu BHP RW / magazyn wyda /.  

13. Prowadzenie rejestru stanowisk pracy szczególnego zagrożenia.  

14. Szkolenie personelu nowo - zatrudnionego na stanowisku pracy.  

15. Nadzór realizacji badań nad działaniem instalacji podległej okresowemu badaniu 

     ( odgromówka, elektryczne, wentylacje ).  

 

IV. OBOWIĄZKI.                                                                                                                  

1. Dobre i sumienne wykonywanie przydzielonych zadań.                                                     

2. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.  

3. Dokonywanie rozliczeń materiałowych pobranego materiału z przeznaczeniem do    

     konserwacji i remontów obiektu i otoczenia.                                                                                                                                       

6. Nadzór i współudział w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania Hydroforni oraz  

   urządzenia do uzdatniania wody.  

7. Nadzór i współudział w zapewnianiu sprawnego funkcjonowania przepompowni,  

    oczyszczalni i zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej.  

8. Nadzór i współudział w zapewnieniu sprawności sprzętu i urządzeń p/poż. 

9. Nadzór i współudział w utrzymaniu porządku i czystości w przyległym parku oraz wokół   

    studni głębinowej, hydroforni, oczyszczalni i przepompowni.   

10. Nadzór i współudział w przeprowadzonych remontach i pracach gospodarczych.  

11. Uczestniczenie w komisjach inwentaryzacyjnych  

12. Przygotowywanie umów z dostawcami we współpracy z radcą prawnym 

13. Prowadzenie kontroli wewnętrznej w jednostce w ramach wykonywanych obowiązków  

14. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub   

     przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji  

     kierownika działu administracyjno - gospodarczego. 

 

V. DOKUMENTACJA – właściwe prowadzenie i zabezpieczenie  

     -    Umowy z wykonawcami.                                                                                                           

     -    Zlecenia.  

    -     Protokołu odbioru robót                                                                                                                                                                                                                            

     -    Dzienniki budowy                                                                                                                        

     -    Rejestr faktur.                                                                                                                           

     -    Inna dokumentacja techniczna 

    -     Prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych, 

 

VI. Wymagane dokumenty: 

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z 

oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

rekrutacji ( druk w załączeniu).  

2. List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru, 

3. Kopie dokumentów potwierdzające uzyskany poziom wykształcenia, 



4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy  

(świadectwa pracy lub zaświadczenia), 

5. Kopie dokumentów potwierdzające inne kwalifikacje, 

6. Kopie dokumentów potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie, 

7. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe (wybrany kandydat do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć 

oryginał aktualnego zaświadczenia o niekaralności uzyskanego z Krajowego 

Rejestru Karnego), 

8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, pełnej zdolności do 

czynności prawnych. 

 

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów: 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej 

w Grazymach w godz. od 700 do 1500  lub przesłać na adres : Dom Pomocy Społecznej w 

Grazymach, Grazymy 1, 11-036 Gietrzwałd w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór 

na stanowisko kierownika warsztatu, pracownika ds. BHP i p/poż.”  w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia  17.09.2018r. do godz.9.00 (decyduje data faktycznego wpływu do 

DPS w Grazymach. 

 

VIII. Inne informacje: 

1. oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane, 

2. przed podjęciem zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Grazymach wybrany 

kandydat ma obowiązek przedłożyć oryginały (do wglądu) wymaganych 

dokumentów oraz aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o 

niekaralności, 

3. dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Domu Pomocy 

Społecznej w Grazymach zostaną dołączone do jego akt osobowych, 

4. dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Domu 

Pomocy Społecznej w Grazymach przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia 

informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać 

odbioru swoich dokumentów, 

5. Dom Pomocy Społecznej w Grazymach nie odsyła dokumentów kandydatów, nie 

odebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 

tego terminu, 

6. postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone zostanie w oparciu o przepisy 

ustawy z dnia 21  listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 902 ). 

7. informacja o wstępnej weryfikacji oraz wyniku naboru będzie umieszczona na 

stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Grazymach oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej Powiatu Olsztyńskiego, 

 

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostaną przeprowadzone rozmowy 

kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie. 

 

Dyrektor DPS w Grazymach 

Michał Kozłowski 

Grazymy , dnia  28.08.2018r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


