Izabelin, dnia 30.04.2021 r.
Załącznik Nr 3 do Regulaminu
przeprowadzenia naboru
na wolne stanowiska
w Urzędzie Gminy Izabelin

Wójt Gminy Izabelin
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

inspektor ds. ochrony powietrza

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Stworzenie i koordynowanie ekopatrolu w celu dbania o przestrzeganie przepisów ochrony środowiska
dotyczących min, badania jakości powietrza, w tym jakości paliwa używanego przez mieszkańców gminy
(prowadzenie kontroli w terenie);
Koordynowanie prac gminnego zespołu antysmogowego w ścisłej współpracy z ekspertami, organizacjami
społecznymi oraz mieszkańcami;
Opracowanie w porozumieniu z zespołem antysmogowym procedur działań na wypadek zaistnienia
przekroczeń poziomu zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Izabelin;
Nadzór nad gminną siecią monitoringu jakości powietrza, opracowanie koncepcji jego rozbudowy oraz
uruchomienie powszechnego systemu powiadamiania mieszkańców gminy Izabelin o przekroczeniach
dopuszczalnych norm jakości powietrza;
Edukacja mieszkańców gminy w zakresie jakości powietrza oraz gospodarki niskoemisyjnej ze szczególnym
uwzględnieniem wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania;
Inicjowanie działań promujących proaktywną postawę na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza wraz z
działaniami mającymi na celu promowanie i rozpowszechnianie odnawialnych źródeł energii;
Przygotowanie propozycji programu dopłat do zwiększonych kosztów ogrzewania dla mieszkańców gminy
Izabelin o niższym statusie dochodowym, którzy wymienili kotły opalane paliwem stałym na urządzenia
opalane paliwem gazowym lub pompą ciepła;
Podejmowanie i koordynowanie działań z zakresu ochrony i poprawy jakości powietrza oraz wdrażania
gospodarki niskoemisyjnej;
Śledzenie rynku związanego z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi dotyczącymi ochrony powietrza;
Udział w debatach, panelach dyskusyjnych i innych formach podnoszenia kwalifikacji i wymiany informacji
związanych z tematyką czystego powietrza.

Wymagania niezbędne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie wyższe na kierunku ochrona środowiska lub pokrewnym,
znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska, w szczególności zagadnień z zakresu ochrony
powietrza,
co najmniej 3-letni staż pracy,
prawo jazdy kat. B,
obywatelstwo polskie lub, w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego – spełnienie wymagań z
art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
nieposzlakowana opinia,
znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie ustaw: o ochronie środowiska, o samorządzie
gminnym, KPA.

Wymagania dodatkowe:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zainteresowanie tematyką związaną z klimatem, jego zmianami i wpływem na środowisko lokalne i
bezpieczeństwo na terenie gminy,
zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii,
znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania funduszy dla gminy,
udokumentowane doświadczenie w zakresie opracowywania rozwiązań dotyczących ochrony powietrza,
proaktywna postawa, otwartość na nowe pomysły i rozwiązania,
doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, ekspertami, mieszkańcami,
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
zdolności organizacyjne, komunikatywność, otwartość,
umiejętność pracy pod presją czasu,
umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej.

Informacja o warunkach pracy i płacy na danym stanowisku:
• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy, po tym okresie możliwe jest
zawarcie kolejnej umowy o pracę.
• Czas pracy: pełen wymiar – przeciętnie 40 godz. tygodniowo.
• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze do 6500,00- 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 1997r. (tj. Dz.U.2018r. poz. 1872)
• Praca w budynku urzędu Gminy i poza nim – bezpieczne warunki pracy. Ciągi komunikacyjne umożliwiające
poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
• Stanowisko pracy związane jest z pracą siedzącą i obsługą komputera, obsługą urządzeń biurowych, a także
dodatkowo pracą w terenie.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

podpisany życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
kopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku
kontynuacji zatrudnienia,
oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim, jeżeli kandydat posiada obywatelstwo polskie (jeżeli nie
posiada – informacja o obywatelstwie kandydata oraz dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia przez
kandydata zatrudnienia w Polsce na stanowisku: inspektor ds. ochrony powietrza, jeżeli jest wymagany
zgodnie z obowiązującymi przepisami),
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,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z
uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),
kopia dokumentu określonego w przepisach o służbie cywilnej o posiadaniu znajomości języka polskiego w
przypadku kandydata nieposiadającego obywatelstwa polskiego.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiste lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w
terminie do dnia 13 maja 2021r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu) na adres:
Urząd Gminy Izabelin
05-080 Izabelin ul. 3 Maja 42
z dopiskiem na kopercie:
inspektor ds. ochrony powietrza
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

