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Wójt Gminy Grabowiec 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Grabowiec 
 22-425 Grabowiec, Rynek 3 

 
 

Stanowisko: Referent ds. funduszy strukturalnych i ochrony środowiska.    
 
1. Wymagania niezbędne: 

 

a) wykształcenie wyższe,  

b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 

c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 

d) nieposzlakowana opinia, 

e) minimum 2-letni staż pracy  

 

2. Wymagania dodatkowe: 

 
a) umiejętność interpretacji przepisów prawa, 

b) umiejętność pracy z komputerem, 

c) umiejętność pracy w zespole, 

d) odpowiedzialność, rzeczowość, komunikatywność, samodzielność, 

e) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 

1. Prowadzenie na bieżąco monitoringu funduszy Unii Europejskich i innych 

środków pozabudżetowych w zakresie pozyskania ich. 

2. Przygotowywanie wniosków celem uzyskania funduszy unijnych i innych. 

3. Sprawowanie kontroli przestrzegania i i przepisów o ochronie środowiska. 

4. Sporządzanie gminnych programów gospodarki odpadami i ochrony środowiska. 

5. Nadzór nad realizacją w zakresie przestrzegania ustawy o czystości i porządku  

w gminie Grabowiec. 

6. Organizacja i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi. 

7. Prowadzenie spraw związanych z zwrotem podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego. 

8. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań 

zleconych przez Wójta i Sekretarza Gminy. 

 

4. Wymagane dokumenty: 

 
a) życiorys, 

b) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 

c) kwestionariusz osobowy, 

d) oświadczenie o niekaralności, 

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie – zaświadczenie lekarskie 

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach  

i umiejętnościach. 
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 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach  

z podaniem adresu zwrotnego osobiście w siedzibie Urzędu Gminy pokój Nr 14 lub 

wysłać na adres : 

Urząd Gminy Grabowiec  

ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec    

 

 z dopiskiem : „ Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. funduszy strukturalnych  

i ochrony środowiska” 

 

Termin składania w/w dokumentów:  do 20 grudnia 2010 roku. 
 

Druk kwestionariusza można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy pokój Nr 14. 

 

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

 

Lista kandydatów spełniających wymogi oraz informacja o wyniku naboru umieszczona 

będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.grabowiec.pl 

/bip1 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grabowiec (budynek UG). 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia  22 marca 

1999 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593  

z późniejszymi zmianami). 

         

        Wójt 

        inż. Zdzisław Koszel 

 

 

 

 

 

 

 


