
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko niebędące stanowiskiem w służbie cywilnej 

nr 25/NSC/2022  

w celu zastępstwa nieobecnego pracownika 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Nazwa stanowiska pracy: robotnik specjalista 

Nazwa komórki organizacyjnej: Inspektorat Ochrony Wybrzeża/Obwód Ochrony Wybrzeża w Sztutowie 

Wymiar etatu: 1/1 

Miejsce wykonywania pracy (pełen adres):   882-110 Sztutowo, ul. Obozowa 10 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy  

− praca na powietrzu związana z budowaniem, formowaniem oraz utrzymaniem wydm 

− pozyskiwanie drewna i zabiegi pielęgnacyjne z wykorzystaniem powierzonego sprzętu 

− prace związane z gospodarką leśną 

− inne prace niezbędne do bezpiecznego utrzymania pasa technicznego 

Wymagania niezbędne 

Wykształcenie / kwalifikacje:  

− podstawowe 

− kurs „Drwal- operator pilarki spalinowej” 

Wymagania dodatkowe:  

− zdolność do wykonywania pracy w zmiennych godzinach czasu pracy uwzględniających specyfikę funkcjonowania 

jednostki terenowej administracji morskiej 

− umiejętność dobrej organizacji pracy 

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:  10.10.2022 r. 

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


Miejsce składania dokumentów:  

Urząd Morski w Gdyni 

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; 25/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 

− dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 55 247 83 74/ 603 706 013 

 


