
Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko  

Inspektora działu administracji w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie  

 

 

 

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie 

20 – 128 Lublin  ul. Lwowska 28 

STANOWISKO Inspektor  Działu Administracji 

WYMIAR ETATU 1 

LICZBA WOLNYCH ETATÓW 2 

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE − ukończone studia wyższe magisterskie  

− minimum 5 -letni staż pracy,  

− umiejętność czytania dokumentacji technicznej 

− umiejętność analitycznego myślenia  

− umiejętność działania pod presją czasu 

− odpowiedzialność, uczciwość 
− czynne prawo jazdy kategorii B 

− posiadanie obywatelstwa polskiego  

− korzystanie z pełni praw publicznych 

− nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe 

− dobry stan zdrowia umożliwiający pracę na w.w. stanowisku 

− umiejętność obsługi komputera  oraz narzędzi Microsoft Office w stopniu bardzo 

dobrym 

II. WYMAGANIA 

DODATKOWE 

− znajomość ustawy o finansach publicznych 

− znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych 

związanych z ustawą 
− znajomość ustawy Prawo budowlane, 

− znajomość przepisów z zakresu zarządzania nieruchomościami 

− dyspozycyjność kreatywność 
− asertywność i umiejętność przekonywania.  

− odporność na stres 

III. ZAKRES ZADAŃ 

PRZEWIDZIANYCH NA 

STANOWISKU 

− organizowanie zaopatrzenia materiałowo-technicznego  

− prowadzenie postępowań dotyczących zamówień publicznych  

− przygotowanie projektów umów i porozumień w zakresie spraw realizowanych 

przez dział 

− administrowanie budynkami Zespołu oraz powierzonym mieniem ruchomym 

organizowanie zadań związanych z utrzymaniem porządku wokół obiektów 

Zespołu, nadzorowanie utrzymania porządku wokół obiektów Zespołu 

− prowadzenie spraw związanych zaopatrzeniem oddziałów Zespołu w media 

 i gospodarką odpadami 

− planowanie i zabezpieczenie transportu niezbędnego do wykonywania zadań 
statutowych Zespołu 

− udział w komisji odbioru robót budowlanych prowadzonych na rzecz Zespołu 

− przygotowywanie projektów zarządzeń kierownika jednostki i projektów uchwał 

Rady Miasta 

− obsługa Biuletynu Informacji Publicznej 

IV. INFORMACJA O 

WARUNKACH PRACY NA 

STANOWISKU 

− praca administracyjno - biurowa, 

− użytkowanie sprzętu komputerowego, 

− oświetlenie naturalne i sztuczne, 

− praca w godzinach 7:00 – 15:00 

− częste kontakty z petentami 

V. WSKAŹNIK 

ZATRUDNIENIA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie, w rozumieniu 

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych był wyższy niż 6%. 

VI. WYMAGANE 

DOKUMENTY 

− życiorys 

− list motywacyjny 

− kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie 

− kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane doświadczenie  

− kserokopia dokumentu potwierdzającego staż pracy 



− zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach 

− oświadczenia kandydata o: niekaralności, nieskazaniu prawomocnym wyrokiem 

za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

− oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych,  

VII. INFORMACJE 

DODATKOWE 

 

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku 

urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera 

się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę 
przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest 

warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej 

umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego 

naboru. W pozostałych przypadkach umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 

miesięcy). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas 

nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru 

 

Wymienione dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Nabór na stanowisko inspektor 

Działu Administracji” bezpośrednio w siedzibie jednostki w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres: Zespół 

Ośrodków Wsparcia w Lublinie 20 – 128 Lublin ul. Lwowska 28 w terminie do dnia 09.03.2020 r. Dokumenty 

aplikacyjne, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Życiorys i list motywacyjny należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Inspektora  

Działu Administracji w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie”.  

Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni 

telefonicznie lub e-mailem o terminie osobistej prezentacji. Oferty niespełniające wymagań określonych w 

ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.  

Oferty, które zostały odrzucone z przyczyn formalnych oraz oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni mogą 
być odbierane osobiście przez zainteresowanych lub zostaną zniszczone komisyjnie po terminie 3 miesięcy od dnia 

obsadzenia stanowiska. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

(www.zow.bip.lublin.eu) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki. 

 

Ogłoszenie o naborze opublikowano w BIP w Lublinie i wywieszono na tablicy informacyjnej w dniu 28.02.2020 r. 
 


