Izabelin, dnia 05.02. 2019 r.

Wójt Gminy Izabelin
POSZUKUJE PRACOWNIKA NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO INSPEKTORA ds.
OCHRONY ŚRODOWISKA W WYDZIALE ŚRODOWISKA

URZĄD GMINY IZABELIN
05-080 Izabelin, ul. 3 MAJA 42

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1. Wydawanie zezwoleń na usuniecie drzew i krzewów;
 Uzyskiwanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z działek gminnych w ramach bieżącego
utrzymania;
 przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew;
 wymierzanie kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia lub za
zniszczenie bądź uszkodzenie drzew i krzewów;
 zlecenie prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Izabelin w tym pielęgnacja pomników
przyrody;
2. przygotowywanie dokumentacji na potrzeby ustanawiania pomników przyrody, stanowisk
dokumentacyjnych, użytków ekologicznych lub zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;
3. prowadzenie postępowań dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia;
4. prowadzenie spraw wiązanych z opieką nad zwierzętami:
 zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i kotom wolnożyjącym i przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt poprzez ich wyłapywanie, opiekę weterynaryjną i transport do schroniska, nadzór
nad wykonawcami;
 przygotowywanie zezwoleń na utrzymywanie i hodowlę psów rasy uznawanej za agresywną;
 realizacja zadania wynikającego z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Izabelin – akcja dofinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji
oraz elektronicznego znakowania zwierząt;
 kontrola warunków bytowania zwierząt utrzymywanych na terenie gminy Izabelin wraz z
przygotowywaniem decyzji o czasowe odebranie zwierząt właścicielom lub opiekunom;
5. przygotowanie wniosków dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji leśnej;
6. sprawozdawczość z zakresu działalności wydziału;
7. przygotowanie projektów uchwał w zakresie działania wydziału;
8. współpraca z innymi jednostkami (Powiatowy Lekarz Weterynarii, Kampinoski Park Narodowy) w zakresie
działań wydziału.
Informacja o warunkach pracy i płacy na danym stanowisku:

 Umowa o pracę na zastępstwo przewidywany okres zatrudnienia do października 2020 r.
 Czas pracy: pełen wymiar przeciętnie 40 godz. tygodniowo.
 Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzeni zasadnicze od 3500 ,- do 5400,- złotych brutto oraz dodatek
za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.”
trzynastka” zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r.(tj. Dz.U.2018 r. poz. 1872).
 Praca w budynku i w terenie.

Wymagania niezbędne:

 Wykształcenie wyższe ochrona środowiska lub administracja.
 Obywatelstwo polskie.
 Prawo jazdy kat. B.
 Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 Obsługa programów informatycznych Microsoft Office.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:








podpisany życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej ,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
kopie świadectw pracy,
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw
publicznych,
oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb tej rekrutacji,

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiste lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów
w terminie do dnia 22 lutego 2019 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu) na adres:
Urząd Gminy Izabelin
05-080 Izabelin
ul. 3 Maja 42
z dopiskiem na kopercie:

ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. OCHRONY ŚRODOWISKA W WYDZIALE
ŚRODOWISKA

Niezwłocznie po zakończeniu procedury zatrudnienia dokumenty pozostałych kandydatów zostaną
komisyjnie zniszczone

