
ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH 
Dyrektor Generalny 
 poszukuje kandydata na stanowisko: 
starszego referenta  
w Wydziale Środowiska i Rolnictwa 
Liczba lub wymiar etatu: 1 
Główne obowiązki : 
 
- prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o 

środowisku i jego ochronie, udostępnianie, pobieranie opłat za udostępnianie informacji , 
- opracowywanie zbiorczych materiałów planistycznych i z wykonania budżetu Wojewody w części 

dot. ochrony środowiska i rolnictwa, 
- opiniowanie uchwał rady nadzorczej wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej, 
- opracowywanie rocznych planów pracy wydziału oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym 

zakresie,  
- opracowywanie meldunków miesięcznych, rocznych, sprawozdań, opinii i innych informacji z 

zakresu działania wydziału, 
- zbieranie i przekazywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej, prowadzenie rejestru 

spraw załatwionych w zakresie informacji publicznej, 
- gospodarowanie sprzętem komputerowym będącym na wyposażeniu wydziału, 
- obsługa sekretariatu wydziału 
Wykształcenie:  magister lub magister inżynier w zakresie ochrony środowiska  
Wymagania konieczne: 
- znajomość zagadnień z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem prawa 

ochrony środowiska oraz przepisów wykonawczych,  
- znajomość finansów publicznych, 
- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, 
- znajomość przepisów dot. służby cywilnej i administracji rządowej w województwie, 
- znajomość sprzętu komputerowego, niezbędna do gospodarowania nim, 
- biegła umiejętność obsługi komputera (edytory tekstu, Exel), poczty elektronicznej, Internetu. 
Wymagania pożądane: 
- znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, 
- znajomość języka obcego, 
- umiejętność organizacji pracy własnej, 
- zdolności analitycznego myślenia, 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego, 
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, 
- oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa 

popełnione umyślnie, 
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

rekrutacji, 
- życiorys i list motywacyjny, 
Kopie innych dokumentów i oświadczenia 
- ewentualne kopie świadectw pracy 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (041) 342-18-00 
Dokumenty należy składać w terminie do 30 września 2006 r. osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub za 
pośrednictwem poczty  pod adresem: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki  
Al. IX wieków Kielc 3 

25-516 Kielce 
Uwaga: Oferty bez podanego numeru ogłoszenia (w liście motywacyjnym) nie będą rozpatrywane. 



   Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Nadesłanych 
dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 tygodni od 
zakończenia procedury rekrutacji. 
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