
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko niebędące stanowiskiem w służbie cywilnej 

nr 10/NSC/2022  

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Nazwa stanowiska pracy: Starszy Robotnik 

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Techniczny/Oddział Techniczny w Elblągu 

Liczba/wymiar etatu: 1/1 

Miejsce wykonywania pracy: Oddział Techniczny w Elblągu ul. Radomska 23, 82-300 Elbląg 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy  

− wykonywanie robót remontowych, rozbiórkowych w obiektach lądowych oraz bezpośrednio przy zbiornikach 

wodnych; 

− naprawa, konserwacja pokryć dachowych, montaż urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni 

dachów (rynny, rury spustowe itp.); 

− łączenie materiałów (blacha, drewno, tworzywa) – nitowanie, lutowanie, klejenie itp.; 

− malowanie farbami, impregnacja drewna środkami ochronnymi; 

− wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonego wynikających ze specyfikacji pracy Oddziału 

Technicznego. 

Wymagania niezbędne 

Wykształcenie / kwalifikacje: zasadnicze zawodowe (obszar: budowlane) 

Doświadczenie zawodowe: 3 lata 

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 

 kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu 

obywatelstwa polskiego 

Termin składania dokumentów:  19.07.2022 r. 

Miejsce składania dokumentów:  

Urząd Morski w Gdyni 

Kancelaria Ogólna 

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia 

 

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


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 10/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: 2022-08-01 

 dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 691-766-029; 55 232-52-42 

 


