
MUZEUM POMORZA SRODKOWEGO W SLUPSKU
OGLASZA NABOR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista ds. inwestycji w Muzeum Pomona Srodkowego w Stupsku, w Dziale Kadr i Administracji

(nazwa stanowiska pracy)
lloscetat-1

Miejsce pracy: Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku

1. Wymagania niezbedne:

Wyksztatcenie: wyzsze budowlane (min. inzynierskie)

2. Wymagania dodatkowe
• Staz pracy min. 5 lat pracy w zawodzie
• Ukoiiczone kursy, szkolenia w zakresie podniesienia kwalifikacji i uzupetnienia wiedzy niezbednej w biezacej pracy
• Uprawienia inspektora nadzoru budowlanego

3. Zakres wykonywanych zadaii na stanowisku:
Zadania gtowne

W zakresie przyqotowania inweslvcii i remontow w Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku:

- prowadzenie rozeznania rynku w zakresie cen czynnikow produkcji i ustug budowlanych, remontowych itp.

- typowanie elementow obiektow, beda.cych wtasnoscia. MRS, ktore podlegac beda. remontom i okreslenie prac do wykonania

- opracowanie rocznych i wieloletnich planow remontow oraz zmiany planow

- przygotowanie zapotrzebowania na media i wystapienie o warunki techniczne przytqczenia

- sporza.dzanie wnioskow o wydanie decyzji o warunkach zabudpwy terenu

- przygotowanie zleceh na wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysow inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robot, na zakres prac planowanych do realizacji

- zgtaszanie prac remontowych i wystapienia o pozwolenie na budowe

- przygotowanie projektow umow, porozumieh i innych dokumentow niezbednych do przeprowaozenia procesu inwestycyjnego lub

remontu,

- opracowanie pod wzgledem merytorycznym materiatow niezbednych do przeprowaozenia postepowania w sprawie udzielenia

zamowienia publicznego dotyczacych inwestycji, remontow serwisowtechnicznych realizowanych w MPS,

- udziat w komisjach przetargowych,

- wspolpraca z projektantami, urzedami i odpowiednimi instytucjami w zakresie przygotowania i przeprowaozenia procesu inwestycyjnego,
- przyjmowanie i opiniowanie wykonanej przez projektantow dokumentacji technicznej i przekazywanie jej wykonawcom, przekazanie

placu budowy, odbior robot wykonanych,

- prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie robot realizowanych przez MPS,

- koordynowanie procesu inwestycyjnego i remontowego,

- wystepowanie do Dyrektora MPS z protokolami koniecznosci na wykonanie robot dodatkowych i zamiennych,

- sporzadzenie sprawozdah z realizacji zadaii inwestycyjnych i remontowych

- organizowanie prac komisji pogwarancyjnych i udziaJ wtych komisjach oraz zatatwianie sprawzwiazanych z wykonywaniem prawz tytutu

gwarancji i rekojmi

- prowadzenie ksiqg obiektow bedqcych wtasnosciq MPS

- dokonywanie przegla.dow okresowych budynkowi pomieszczeii, nadzor nad ich przeprowadzeniem, sporza,ozanie protokotow

w zakresie realizacji zadaii w oparciu o przepisy Ustawv ..Prawo zamowieii publicznych"
- sporzadzanie wspolnie z innymi komorkami organizacyjnymi MPS planow zamowieii publicznych oraz sprawozdah z ich realizacji

- przygotowanie i przeprowadzanie postepowaii w zakresie udzielenia zamowienia publicznego na planowane inwestycje i remonty

w zakresie qospodarowania mieniem MPS

- opracowanie projektow umow uzytkowania, dzierzawy lub najmu nieruchomosci,

- porza.dkowanie spraw terenowo-prawnych, w szczegolnosci doprowadzenie do zatozenia ksiqg wieczystych nieruchomosci,

- dokonywanie protokolarnego przejecia od dotychczasowych uzytkownikow mienia, ze stwierdzeniem jego rodzaju, wartosci i stanu

technicznego oraz zobowiazaii i naleznosci z nim zwigzanych,

- kontrola sposobu uzytkowania wynajetego lub wydzierzawionego mienia oraz podejmowanie interwencji w razie stwierdzenia

nieprawidlowosci

- kontrolowanie administrowanych i zarzadzanych obiektow pod wzgledem warunkow bezpieczehstwa wymaganego przepisami prawa

budowlanego

2) Zadania pomocnicze

Bieza.ce sledzenie i przestaeganie przepisow w zakresie wykonywanych obowiazkow,

3) Zadania okresowe

Sporzadzanie sprawozdawczosci w zakresie zagadnieii realizowanych na sprawowanym stanowisku pracy.
Udziat w inwentaryzacji



4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny oraz CV,
b) kwestionariusz osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie wg obowiazujacego wzoru,
c) kserokopie dyplomow potwierdzaja^cych wyksztatcenie, (fakultatywnie - suplement do dyplomu/dyplomow, temat pracy magisterskiej,

licencjackiej, tematy prac seminaryjnych), fakultatywnie pozostate dyplomy i swiadectwa,
d) fakultatywnie kursy, szkolenia i inne zaswiadczenia,
e) fakultatywnie referencje,
f) oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach sktadanych w zwiazku z

naborem dla potrzeb niezbednych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogolnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy sktadac lub przesylac w terminie do dnia 14 listopada 2019r. godz. 12:30 pod adresem
Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku, 76 - 200 Stupsk, ul. Dominikahska 5-9 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ,,Nabor na
wolne stanowisko Specjalisty ds. inwestycji w Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku" lub skany wymaganych dokumentow na
adres e-mail: sekretariat@muzeum.slupsk.pl z w/w dopiskiem w temacie wiadomosci.

Aplikacje, ktore wprynq do Muzeum po wyzej okreslonym terminie nie beda. rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru mozna sie zapoznac w Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku przy
ul. Dominikaiiskiej 5-9 oraz na stronie www.muzeum.slupsk.pl (BIP). Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu (59)
842 40 81/82.

Ogtoszenie zamieszczone zostato na tablicy ogtoszeii w siedzibie Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku, przy ul. Dominikaiiskiej 5-9
oraz na stronie internetowej www.muzeum.slupsk. w Biulelynie Informacji Publicznej.

Stupsk, dn.31.10.2019r.

DYREKTOR
Muzeum Pomorza Srodkowego

mgr MarSenna Mazur
STARSZY KUSTOSZ

Zgodnie z art. 13 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 s.1 z
04.05.2016), dalej RODO informuje, iz:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku z siedziba, przy ul. Dominikaiiskiej
5-9,76-200 Stupsk.
2) W sprawach zwiazanych z ochrona.danych osobowych i realizacja.praw nalezy kontaktowac sif z Inspektorem Ochrony
Danych wyznaczonym u Administrator na adres e-mail: iod@muzeum.slupsk.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora
wskazanym w pkt. 1).
3) Dane osobowe Kandydata przetwarzane beda. dla potrzeb aktualnej rekrutacji na podstawie przepisow prawa - art. 22(1)
Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz wyrazonej zgody, gdy zakres danych przekracza przepisy prawa - zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a RODO.
4) Dane osobowe nie beda. przekazywane innym podmiotom, niz upowaznione na podstawie przepisow prawa.
5) Dokumenty aplikacyjne kandydata, ktory zostanie wytoniony w procesie rekrutacji, zostana. doiaczone do jego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne osob, ktore w procesie rekrutacji zakwalifikowaty si? do dalszego etapu, ale nie zostaty wybrane beda.
odestane wraz z informacja. o wynikach rekrutacji.
6) Kandydatom przystuguje prawo do dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni$cia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (gdy dane sa. nieprawidlowe) oraz prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zakres danych osobowych wynikajacy z przepisow prawa jest obligatoryjny.
8) Zgoda moze zostac wycofania w dowolnym momencie co nie wptywa na zgodnosc z prawem przetwarzania, ktorego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencja. wycofania sif ze zgody jest brak mozliwosci dalszego przetwarzania
danych, co wiaze sie z odrzucaniem/usuni$ciem aplikacji.


