
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko niebędące stanowiskiem w służbie cywilnej 

nr 12/NSC/2022  

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Nazwa stanowiska pracy: Robotnik 

Nazwa komórki organizacyjnej: Kapitanat Portu Hel 

Liczba/wymiar etatu: 1/1 

Miejsce wykonywania pracy: Bosmanat Portu Jastarnia ul. Portowa 26, 84-140 Jastarnia 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy  

1) Utrzymanie czystości i porządku w obejściach budynków bosmanatu Portu Morskiego Jastarnia oraz Przystani 

Morskiej Kuźnica. W okresie zimowym usuwanie śniegu i lodu z chodników i dojść do budynków oraz 

likwidowanie gołoledzi poprzez posypywanie chodnika piaskiem. W innych okresach usuwanie liści, śmieci, 

koszenie trawy wokół Bosmanatu Portu Jastarnia w obszarze którym UM w Gdyni zarządza oraz usuwanie 

niepożądanej roślinności w obszarze Przystani Morskiej Kuźnica, którym UM w Gdyni zarządza. 

2) Wykonywanie prac porządkowych na obszarze Portu Morskiego Jastarnia administrowanego przez Urząd Morski 

w Gdyni. 

3) Wykonywanie drobnych prac naprawczych wskazanych przez Kapitana Portu Hel w budynkach, obejściach 

budynków oraz na terenach administrowanych przez UM w Gdyni Portu Morskiego Jastarnia oraz Przystani 

Morskiej Kuźnica. 

4) Koszenie (w razie potrzeby, na zasadzie pomocy sąsiedzkiej) trawnika na terenie ośrodka wypoczynkowego UM w 

Gdyni przy bosmanacie Portu Morskiego w Jastarni. 

5) Kontrolowanie pracy pieca gazowego ogrzewającego bosmanat Portu Jastarnia w okresie grzewczym. 

6) Kontrola pracy pompy wody brudnej w piwnicy budynku bosmanatu Portu Jastarnia. 

7) Wykonywanie innych bieżących poleceń Kapitana Portu Hel. 

Wymagania niezbędne 

Wykształcenie / kwalifikacje: podstawowe 

Doświadczenie zawodowe: brak 

Inne: brak 

Wymagania dodatkowe: brak  

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 podanie i kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzory dostępne na stronie 

internetowej Urzędu: www.umgdy.gov.pl) 

 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji 

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje 

http://www.umgdy.gov.pl/


 kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu 

obywatelstwa polskiego 

Termin składania dokumentów:  13.07.2022 r. 

Miejsce składania dokumentów:  

Urząd Morski w Gdyni 

Kancelaria Ogólna 

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 14:00  

lub za pośrednictwem platformy ePUAP (ePuap: /UrzadMorskiGdynia/SkrytkaESP) 

z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze nr 12/NSC/2022 

Inne informacje: 

 aplikacje niekompletne oraz złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (o ważności 

aplikacji decyduje data wpływu do Urzędu, nie data stempla pocztowego) 

 Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do kolejnych etapów naboru telefoniczne lub drogą 

elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru 

 aplikacje kandydatów niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone 

 pracę możesz rozpocząć od: 2022-10-01 

 dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 58 675 06 18 

 


