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DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 

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

ZASTĘPCY DYREKTORA 
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 

W DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY 
w pełnym wymiarze czasu pracy 

 

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

 nadzór nad realizacją zadań w zakresie utrzymania należytego porządku i czystości w budynkach  

i ich otoczeniu oraz właściwego użytkowania lokali mieszkalnych;  

 nadzór nad realizacją zadań w zakresie utrzymania zasobu lokalowego i nieruchomości m. st. 

Warszawy oraz zasobu powierzonego we właściwym stanie technicznym; 

 kierowanie podległymi komórkami organizacyjnymi, zapewnienie właściwej organizacji pracy  

i sprawnego funkcjonowania; 

 sprawowanie merytorycznej kontroli nad działalnością podległych komórek organizacyjnych; 

 wydawanie decyzji w sprawach należących do zakresu działania oraz w ramach udzielonych 

pełnomocnictw; 

 zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności. 

 

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 i utrzymaniem administrowanego zasobu 

we właściwym stanie technicznym oraz wypełnianiem obowiązków przez podległych pracowników. 

w szczególnych przypadkach praca poza obszarem m. st. Warszawy. 

 

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

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

st. Warszawy). 

 
Wymagania konieczne: 

 znajomość regulacji prawnych i procedur z zakresu gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania 

przestrzennego, własności lokali;  

 znajomość przepisów dotyczących standardów kontroli zarządczej, samorządu terytorialnego,  

 znajomość przepisów KPA, KC, ochrony danych osobowych, ustawy o ustroju m. st. Warszawy 

 znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych, 

 znajomość regulacji prawnych w zakresie finansów publicznych, 

 znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym 

zasobie gminy oraz kodeksu cywilnego;  

 znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, 

 znajomość regulacji prawnych w zakresie zarządzania nieruchomościami,  

 doświadczenie w zarządzaniu zespołem (co najmniej 5-osobowym) – co najmniej 5 lat stażu na 

stanowisku kierowniczym (również prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z 

opisanymi wymaganiami), 

 wykształcenie wyższe drugiego stopnia, kierunkowe umożliwiające podjęcie pracy na stanowisku 

(administracja, prawo, zarządzanie, ekonomia), 
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 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, 

 niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie. 

 

Wymagania pożądane: 

 doświadczenie zawodowe w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym gminy lub zarządzaniu 

nieruchomościami mieszkaniowymi, 

 znajomość funkcjonowania jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy,  

 znajomość obszaru dzielnicy Włochy, 

 kultura osobista, 

 umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, zasobami finansowymi, umiejętności interpersonalne, zdolność 

strategicznego i analitycznego myślenia, zdolności organizacyjne,  

 odpowiedzialność, obowiązkowość, sumienność, terminowość i dokładność, systematyczność, zaangażowanie,  

 odporność na stres,  

 umiejętność podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiektywny, 

 przedstawienie pisemnej opinii od ostatniego pracodawcy, u którego kandydat wykonywał pracę związaną z 

zakresem zadań ujętym w niniejszym ogłoszeniu. 
 

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 zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. 

 

Wymagane dokumenty: 

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

motywacyjny; 

 kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, posiadany staż pracy i uprawnienia zawodowe, 

 kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji; 

 kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym  obywatelstwie; 

 kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa 

polskiego) 

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

niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie; 

 podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko 

wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe; 

 dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski; 

 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 dnia 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 12.12.2016r. (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.111.1.2016 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

Dyrektor zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze bez 

podania przyczyny. 

Druki oświadczeń są do pobrania na stronie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy 

Włochy m. st. Warszawy. 

Dyrektor 

Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami 

w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy 

/-/ Rafał Jóźwiak 


