Specjalistyczny Urząd Górniczy w Katowicach
40-833 Katowice ul. Obroki 87

Ogłoszenie nr 73303/ 21.01.2021

Dołącz do nas jako:

Nadinspektor Zakładów Górniczych
do spraw: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
oraz górniczych wyciągów szybowych SUG
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami

Nabór zdalny

Liczba stanowisk

1
Wymiar etatu

1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Katowice
ul. Obroki 87
Ważne do
26 lutego
2021 r.

Czym będziesz się zajmować
OSOBA NA TYM STANOWISKU:


Przeprowadza kontrole, analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej
profilaktyki, dokonuje rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy oraz wydaje decyzje
z upoważnienia dyrektora.



Przeprowadza czynności sprawdzające przed wydaniem decyzji udzielającej pozwolenia
na oddanie do ruchu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego
i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia: górniczych wyciągów
szybowych, centrali i dyspozytorni wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa
i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi i stacji wentylatorów
głównych; napędów elektrycznych i urządzeń sygnalizacji szybowej zastosowanych
w górniczych wyciągach szybowych.



Przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych
zdarzeń oraz dokonuje analizy przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych
zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego, w tym osób odpowiedzialnych
za nieprawidłowości wraz z przygotowaniem projektów orzeczeń i projektów decyzji
w tym zakresie.



Opracowuje projekty planów pracy, sporządza sprawozdania z ich realizacji, prowadzi
statystyki i ewidencję zakładów górniczych oraz przygotowuje sprawozdania i informacje
na temat podstawowej działalności Urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej
specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu.



Analizuje plany ruchu i dodatki do tych planów w zakresie posiadanej specjalności
technicznej w celu przygotowania projektów opinii dyrektora Urzędu w powyższym
zakresie.



Wykonuje czynności wstępne związane ze sprawowanie kontroli wyrobów przeznaczonych
do stosowania w zakładach górniczych.

Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (WYMAGANIA NIEZBĘDNE)


Wykształcenie: wyższe techniczne o profilu elektrycznym, elektrotechniki lub automatyki.



Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat jako osoba dozoru ruchu podziemnego zakładu
górniczego w specjalności: elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych lub górnicze
wyciągi szybowe lub podmiocie wykonującym czynności w ruchu podziemnego zakładu
górniczego lub w organach nadzoru górniczego w specjalności elektrycznej lub górnicze
wyciągi szybowe w podziemnych zakładach górniczych lub w jednostce naukowobadawczej w zakresie: sieci elektroenergetycznych lub napędów elektrycznych i urządzeń
sygnalizacji szybowej w górniczych wyciągach szybowych.



Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu
górniczego w specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych lub górnicze wyciągi
szybowe w podziemnych zakładach górniczych oraz stwierdzone kwalifikacje
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV i pow. 1
kV na stanowisku dozoru i eksploatacji w tym w zakresie kontrolno – pomiarowym.



Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych
i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów.



Znajomość: podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa.



Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami
wykonawczymi.



Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach
o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o systemie zgodności, o dozorze
technicznym, o ochronie danych osobowych.



Skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa, umiejętność obsługi
komputera



Posiadanie obywatelstwa polskiego



Korzystanie z pełni praw publicznych



Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (WYMAGANIA DODATKOWE)


Wykształcenie: wyższe techniczne – magisterskie o profilu elektrycznym, elektrotechniki
lub automatyki.



Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok jako kierownik działu energomechanicznego
lub kierownik działu energomechanicznego ds. obiektów podstawowych lub jako osoba
wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego w specjalności, elektrycznej – maszyn
i urządzeń dołowych lub górnicze wyciągi szybowe w podziemnych zakładach górniczych
lub podmiocie wykonującym czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego



Stwierdzone kwalifikacje kierownika działu energomechanicznego lub kierownika działu
energomechanicznego ds. obiektów podstawowych w podziemnych zakładach górniczych.



Specjalistyczne przeszkolenie w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy
urządzeń budowy przeciwwybuchowej.



Specjalistyczne w zakresie górnicze wyciągi szybowe.



Studia podyplomowe z zakresu sieci elektroenergetycznych



Studia podyplomowe w zakresie transportu pionowego

Co oferujemy


Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy



Miejsce parkingowe na terenie urzędu



Dofinansowanie do wypoczynku pracowników



Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Udzielanie pożyczek mieszkaniowych
Udzielanie zapomóg
Spotkania integracyjne
Możliwość przystąpienia pracownika do grupowego ubezpieczenia na życie

Dostępność


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne,
przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też
jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.



Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu –
złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy
Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy
(hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie), narażenie
na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenie gazów niebezpiecznych, możliwość
wystąpienia wstrząsów górotworu,narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące
od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdującymi się pod
wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą, częsty i bezpośredni kontakt z klientem
zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.
Sposób wykonywania zadań: pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie
po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach, przemieszczanie się w wyrobiskach
górniczych o zaniżonych wysokościach wymagających pozycji schylonych, przemieszczanie
się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach przebywanie w małych
zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia, częste
podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje


Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo
(lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).



Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach
od zakończenia naboru.



Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.



Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty
i własnoręcznie podpisane oświadczenia.



Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język
polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.



Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij
tylko te, których wymagamy lub zalecamy.



Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy
odpowiada Ci taka praca.



Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie
zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:
- sprawdzenie wymagań formalnych i dodatkowych - analiza dokumentów
- sprawdzenie wiedzy - test wiedzy
- sprawdzenie umiejętności obsługi komputera - wykonanie zestawu czynności na komputerze
- sprawdzenie kompetencji: samodzielność i inicjatywa, skuteczna komunikacja, analityczne
myślenie - wywiad kompetencyjny
- sprawdzenie doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona
w sposób ustrukturyzowany

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-05-01

Twoja aplikacja musi zawierać
(dokumenty niezbędne)


CV i list motywacyjny



Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie
wykształcenia



Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie
doświadczenia zawodowego / stażu pracy



Kopie dokumentów potwierdzających stwierdzone kwalifikacje.



Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego



Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych



Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz
(dokumenty dodatkowe)


Kopia
dokumentu
potwierdzającego
niepełnosprawność
w
przypadku
kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu
w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów



Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie
wykształcenia



Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie
doświadczenia zawodowego / stażu pracy



Kopie dokumentów potwierdzających odbycie specjalistycznego przeszkolenia w zakresie
budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej.



Kopie dokumentów potwierdzających odbycie specjalistycznego przeszkolenia w zakresie
górniczych wyciągów szybowych.



Kopie dokumentów potwierdzających stwierdzone kwalifikacje.

Aplikuj do 26 lutego 2021
W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 73303"
na adres:

Specjalistyczny Urząd Górniczy
ul. Obroki 87
40-833 Katowice
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

(32) 7888 98 01
lub mailowego na adres: sug@wug.gov.pl


Dokumenty należy złożyć do: 26.02.2021



Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu



Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych
osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO).

o

Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor SUG Obroki 87 40-833 Katowice
sug@wug.gov.pl (32) 7889801

o

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wug.gov.pl

o

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

o

Informacje o odbiorcach danych: nie powierza się

o

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko
pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu
ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie
zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający
z przepisów o archiwizacji

o

Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać
w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

o

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz
ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z
art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

o

o

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z
art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe,
wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie
cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na
stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym
przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w
dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których
mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może
zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji; nie będą też profilowane

Wzory oświadczeń


Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem
w służbie cywilnej

