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Informacja o naborze wewnętrznym nr 3/2018 
Urząd Morski w Gdyni 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni  
poszukuje kandydatów na stanowisko: 
kierownik obwodu ochrony wybrzeża 
do spraw ochrony wybrzeża 
Inspektorat Ochrony Wybrzeża/ Obwód Ochrony Wybrzeża w Rozewiu 
Wymiar etatu: 1 
Miejsce wykonywania pracy: Rozewie 
Miejsce wykonywania pracy - pełen adres: ul. Rozewska 17, 84-104 Jastrzębia Góra 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy 
 administrowanie powierzonym odcinkiem pasa technicznego 
 nadzór nad realizacją Planu Urządzania Lasu wraz z prowadzeniem dokumentacji powykonawczej oraz wykonywaniem zabudowy biologicznej 

na terenie  pasa  technicznego, współpraca w zakresie gospodarki leśnej z właściwymi terytorialnie Nadleśnictwami 
 szacowanie szkód sztormowych, udział w usuwaniu szkód sztormowych, zabezpieczanie mienia wyrzuconego przez wodę 
 kierowanie wykonywaniem nowych oraz naprawianiem uszkodzonych umocnień brzegowych wykonywanych siłami własnymi Obwodu 
 opiniowanie wniosków dotyczących wykorzystania pasa technicznego do celów innych niż ochronne oraz kontakty bezpośrednie z przyszłymi 

użytkownikami terenu pasa technicznego 
 kierowanie i nadzór nad gospodarką  materiałowo – magazynową, transportowo - sprzętową, sprawami BHP oraz sprawozdawczością 

podległego Obwodu 
 prowadzenie działalności prewencyjnej dotyczącej ochrony pasa technicznego wspólnie z  Policją, Strażą Graniczną oraz Strażą Miejską 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE 
wykształcenie: średnie profilowe na kierunku: leśnictwo, budownictwo, ochrona środowiska lub geodezja 
doświadczenie:  4 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem w obszarze leśnictwa, budownictwa, ochrony środowiska lub geodezji 
 prawo jazdy kat. B 
 komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ) 
 znajomość przepisów kpa oraz kc w zakresie wykonywanych zadań 
 znajomość przepisów dotyczących lasów w zakresie wykonywanych zadań 
 znajomość przepisów ochrony środowiska w zakresie wykonywanych zadań 
 znajomość przepisów prawnych dotyczących administracji morskiej w zakresie wykonywanych zadań 
 umiejętność pracy w zespole  
 umiejętność radzenia sobie w sytuacji kryzysowych  
 umiejętność obsługi Ms Office 

WYMAGANIA DODATKOWE 
 wykształcenie wyższe profilowe na kierunku: leśnictwo, budownictwo, ochrona środowiska lub geodezja 
 prawo jazdy kat. A  
 umiejętność obsługi specjalistycznych programów prowadzenia gospodarki leśnej 
 doświadczenie zawodowe w administracji publicznej 

Wymagane dokumenty i oświadczenia 
 formularz aplikacyjny 
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (o ile wcześniej nie zostały włączone do dokumentacji kadrowej) 
 kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe  (o ile wcześniej nie zostały włączone do dokumentacji kadrowej) 
 kopie innych dokumentów, które kandydat uzna za istotne dla przebiegu procesu naboru 

Termin składania dokumentów   07/06/2018 
Miejsce składania dokumentów: 
Urząd Morski w Gdyni 
Kancelaria Ogólna 
ul. Chrzanowskiego 10 
81-338 Gdynia 
z dopiskiem: Informacja o naborze wewnętrznym nr …………………             lub elektronicznie na adres: kadry@umgdy.gov.pl 

Inne informacje 

 oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Morskiego w Gdyni lub 
na adres poczty elektronicznej: kadry@umgdy.gov.pl) 

 aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone 

 proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto:  3777,66 zł  

 dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu:   58 355 34 10 lub 58 355 31 75                   
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