
WÓJT GMINY RYBCZEWICE 

OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO  

Na stanowisko  Konserwator wodociągu,  

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania: 

konieczne: 

• posiadanie obywatelstwa polskiego, 

• wykształcenie co najmniej średnie, 

• brak przeciwwskazań do pracy na wysokości, 

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

• niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 

umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe), 

• nieposzlakowana opinia, 

• stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwator 

wodociągu, 

• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (podnosi wartość oferty), 

• prawo jazdy kat.B 

dodatkowe: 

• umiejętność dobrej organizacji pracy, 

• umiejętność działania pod presją czasu, odporność na stres, 

• łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole, 

• uczciwość, sumienność, punktualność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, 

wysokie zaangażowanie w pracę, dyspozycyjność, 

2. Osoba zatrudniona na stanowisku, którego dotyczy konkurs zobowiązana będzie 

między innymi do: 

    1) Ścisłe przestrzeganie instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń pompowni 

zgodnie z przepisami BHP i p. poż.; 

    2) Czuwanie nad prawidłowym wskazaniem i działaniem aparatury kontrolno-

pomiarowej; 

   3) Stały nadzór nad  wskazaniami monitoringu kontrolnego poszczególnych ujęć 

wody oraz odbieranie komunikatów i alarmów  z sieci GSM o  zaistniałych zdarzenia 

na  obiektach i sieci wodociągowej,   

4) Utrzymanie w należytym stanie sieci wodociągowych wraz z ich uzbrojeniem; 

  5)  Utrzymanie należytego porządku i czystości na terenie hydroforni i na terenie ujęć 

wód podziemnych; 



  6)  Dbałość o estetykę i stan sanitarny zestawów hydroforowych i armatury poprzez 

ich bieżące oczyszczanie; 

   7) Prowadzenie nadzoru i kontroli posiadanych obiektów, właściwe zabezpieczenie 

ujęć (studni) wód podziemnych przed dostępem osób nieupoważnionych; 

   8) W przypadku pogorszenia jakości wody bądź jej skażenia zastosowanie 

właściwych metod uzdatniania wody, w przypadku zagrożenia zdrowia i życia 

odbiorców unieruchomienie wodociągu, przeprowadzenie płukania sieci 

wodociągowej; 

   9) Szybkie zapobieganie skutkom poawaryjnym; 

  11) Systematyczna i stała kontrola nad korzystaniem z wody przez odbiorców; 

  12) Prowadzenie spraw z zakresu Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

  13)  Kontrolowanie sprawności, właściwego podłączenia i legalizacji urządzeń 

pomiarowych (wodomierzy) u odbiorców wody; 

  14) Dokonywanie odczytów urządzeń pomiarowych u odbiorców wody w ramach 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz doręczanie im faktur . 

  15) Informowanie na bieżąco o potrzebie przeprowadzenia remontów; 

  16) Usuwania usterek i awarii lub wymiany elementów instalacji i urządzeń; 

  17) Utrzymanie optymalnych warunków pracy urządzeń w tym właściwej temperatury  

w pomieszczeniach w okresie zimowym; 

  18) Wykonywanie napraw instalacji  wodnych i CO w innych obiektach Urzędu; 

 19)   Nadzór nad zgodnością wykonania nowo budowanych przyłączy wodociągowych 

z warunkami technicznymi; 

   20) Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych; 

3. Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć dokumenty do dnia 21 lutego 2023 

r. do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie z napisem ,,Nabór na stanowisko 

konserwator wodociągu”, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Rybczewice lub za 

pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 

21-065 Rybczewice. 

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

4. Oferty powinny zawierać: 

• list motywacyjny; 



• życiorys (CV); 

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

• kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż – zaświadczenia o 

zatrudnieniu, kopie świadectw pracy 

• kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach – 

zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.; 

• pisemne oświadczenie o dobrym stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym 

stanowisku; 

• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie; 

• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych; 

• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby postępowania związanego z rekrutacją o następującej treści: „Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.)”. 

5. Osoby podejmujące zatrudnienie nie mogą naruszać przepisów ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1282 ze zm.). 

6. Postępowanie naboru prowadzone przez komisję będzie polegało na analizie ofert i 

rozmowie kwalifikacyjnej. Ostateczna decyzja o zatrudnieniu należy do Wójta Gminy 

Rybczewice 

7. Liczba lub wymiar etatów: 1 etat. 

8. Inne informacje: początek zatrudnienia 01 marzec 2023 r. 

• W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone 

dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane, zostaną 

komisyjnie zniszczone. 

 

Wójt 

/-/ mgr. Elżbieta Masicz 

 


