WyŜszy Urząd Górniczy w Katowicach
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:
główny specjalista
do spraw miernictwa górniczego w zakresie pomiarów i analiz wpływu eksploatacji górniczej
na środowisko
w Departamencie Ochrony Środowiska i Gospodarki ZłoŜem

Ogłoszenie nr: 126590
Data ukazania się ogłoszenia: 24 sierpnia 2010 r.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:
Katowice
WyŜszy Urząd Górniczy
ul. Poniatowskiego 31,
40-055 Katowice
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
•

•
•
•

•

•
•
•

prowadzenie nadzoru nad merytoryczną działalnością dyrektorów okręgowych
urzędów górniczych oraz UGBKUE, a takŜe wykonywanie nadzoru i kontroli nad
ruchem zakładu górniczego, w tym poprzez przeprowadzanie kontroli w
podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych,
prowadzenie spraw dotyczących uzgadniania granic obszarów i terenów górniczych
dla kopalin podstawowych i pospolitych,
prowadzenie spraw skarg i wniosków dotyczących zagadnień związanych z
miernictwem górniczym,
rozpatrywanie pod względem merytorycznym odwołań od decyzji administracyjnych i
zaŜaleń na postanowienia dyrektorów okręgowych urzędów górniczych dotyczących
zagadnień miernictwa górniczego,
analizowanie prawidłowości sporządzania i dokumentowania stwierdzonych zagroŜeń
naturalnych w dokumentacji mierniczo – geologicznej zakładów górniczych oraz
sporządzanie raportów, analiz dotyczących eksploatacji górniczej i jej wpływu na
powierzchnię terenu,
udzielanie konsultacji innym pracownikom organów nadzoru górniczego oraz
przedsiębiorcom i organom koncesyjnym,
rozpatrywanie wniosków dotyczących udzielania odstępstw od obowiązujących
przepisów w zakresie miernictwa górniczego,
uczestniczenie w posiedzeniach zespołów porozumiewawczych do spraw eksploatacji
pod terenami chronionymi, powołanych przez organy l instancji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
•
•

•

wykształcenie: wyŜsze magisterskie o specjalności geodezja lub miernictwo górnicze
doświadczenie: 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy w słuŜbie mierniczej
zakładu górniczego lub organach nadzoru górniczego, w tym co najmniej 2 letnie
doświadczenie jako osoba z uprawnieniami mierniczego górniczego w ruchu zakładu
górniczego lub jako pracownik inspekcyjno -techniczny w organach nadzoru
górniczego,
pozostałe wymagania niezbędne:
o uprawnienia mierniczego górniczego,
o znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego i przepisów
wykonawczych w zakresie dotyczącym słuŜb mierniczych i dokumentacji
mierniczo-geologicznej zakładów górniczych,
o ogólna znajomość ustawy o słuŜbie cywilnej,
o ogólna znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz
procedury administracyjnej,
o umiejętność obsługi komputera,

wymagania dodatkowe
•
•
•
•
•
•
•

ukończenie studiów podyplomowych na kierunku prawa administracyjnego,
ukończenie studiów podyplomowych z zakresu ochrony powierzchni,
zdolności interpersonalne, asertywność,
umiejętność samodzielnego rozstrzygania i podejmowania decyzji,
dokładność, skrupulatność, odpowiedzialność,
odporność na stres, zdolność analitycznego myślenia,
znajomość aplikacji inŜynierskich z zakresu geodezji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ŝyciorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub
oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień mierniczego górniczego,
kopie dokumentów potwierdzających staŜ pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie
pracy),
kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:
06-09-2010

Miejsce składania dokumentów:
WyŜszy Urząd Górniczy
Poniatowskiego 31
40-055 Katowice
Oferty, w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Oferta pracy - OSG/11A",
naleŜy wysyłać na ww. adres lub składać w Kancelarii Głównej.

Inne informacje:

W ofercie naleŜy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail,
numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Oferty
otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty złoŜone w aplikacji nie będą zwracane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni pisemnie, a dodatkowo
telefonicznie lub e-mailem. Dodatkowe informacje moŜna uzyskać pod nr tel. (32)
736-17-60.

