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DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI  

W DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY 
ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:  

KIEROWNIK DZIAŁU OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW 
w pełnym wymiarze czasu pracy 

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.: 

1. nadzór nad pracą podległego działu, w tym m.in. nadzór nad: 

 obsługą mieszkańców, 

 ustalaniem wysokości opłat dla lokali mieszkalnych, 

 prawidłowością świadczenia usług dla mieszkańców przez podmioty zewnętrzne, 

 utrzymaniem porządku i czystości na administrowanych nieruchomościach,  

 prawidłowością użytkowania lokali mieszkalnych, 

 aktualizacją informacji w programie LOKUM, 

 sporządzaniem planów gospodarowania nieruchomościami, 

 ewidencjonowaniem zasobów lokali mieszkalnych, 

 prawidłowością sporządzanych dokumentów, a w szczególności umów najmu lokali 

mieszkalnych; 

2. właściwa organizacja pracy w dziale; 

3. kontrola prowadzonych prac; 

4. sprecyzowanie zakresów obowiązków dla podległych pracowników; 

5. właściwe przydzielanie zadań pracownikom działu; 

6. zapoznawanie podległych pracowników z zadaniami zakładu i działu, zakresem współpracy z innymi 

komórkami organizacyjnymi. 

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  

Miejsce pracy – Praca w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy  

m. st. Warszawy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. W budynku ciągi komunikacyjne  

o odpowiednich szerokościach, umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu 

pracy odpowiednie szerokości dojść i przejść zgodnie z przepisami bhp. Ponadto praca na terenie m. st. 

Warszawy – głównie dzielnica Włochy – w związku ze sprawowaniem nadzoru nad właściwym 

administrowaniem nieruchomościami oraz wypełnianiem obowiązków przez podległych pracowników. 

 

Stanowisko pracy – Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów 

telefonicznych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, pracą poza siedzibą Zakładu (teren m. st. 

Warszawy). 

 

Wymagania konieczne: 

 obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państw Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, 

których na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje 

prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 co najmniej wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat); 

 doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym; 

 znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office; 

 znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym 

zasobie gminy oraz Kodeksu cywilnego; 

 niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie; 

 umiejętności związane z zarządzaniem zespołem pracowników. 
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Wymagania pożądane: 

 wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu zarządzania, administracji lub prawa; 

 łatwość nawiązywania kontaktów; 

 dobra organizacja pracy; 

 kultura osobista; 

 odpowiedzialność, komunikatywność, bezkonfliktowość; 

 odporność na stres. 

 

Wymagane dokumenty: 

 podpisane odręcznie curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz podpisany 

odręcznie list motywacyjny; 

 kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; 

 kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy) oraz dodatkowych kwalifikacji 

(ukończone kursy, szkolenia itp.); 

 kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym 

obywatelstwie; 

 podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw 

publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego 

lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana  do 

przedstawienia oryginału aktualnego ”Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego 

Rejestru Karnego); 

 podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 

29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).” 
 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie osobiście w kancelarii Zakładu lub przesłanie pocztą kompletu 

dokumentów w terminie do dnia 08.02.2016r. (decyduje data otrzymania przez ZGN) na adres: 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy 

ul. Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa 

(wejście od ul Milanowskiej 8A) 

z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy nr sprawy PE.110.1.2016 

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

 
 

 
Dyrektor 

Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami 

w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy 

 

/-/ Rafał Jóźwiak 

 


