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DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMO ŚCI 
w Swiebodzicach 

oglasza 	- 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

INSPEKTOR DS WINDYKACJI W DZIALE NZ 
w pe łnym wymiarze czasu pracy 

1. Opis stanowiska: 
Do głównych zadań  Inspektora ds. windykacji: 
- analiza przeterminowanych nale żności, przygotowanie dokumentacji zwi ązanych z windykacj ą : 

sporządzanie pism „wezwań  do zapłaty 
- przygotowywanie pozwów o zap łatę  i o eksmisj ę  przeciwko dłużnikom MZN, analizowanie pism 

inicjujących postępowania sądowe pod kątem ewentualnego przedawnienia, kompletowanie 
dokumentów, niezb ędnych do sporządzania pozwów, poszukiwanie danych d łużników, ustalanie 
ich miejsca pobytu, prowadzenie korespondencji w sprawach s ądowych, 

- korespondencja z Wydzia łem Gospodarki Mieszkaniowej UM dot. post ępowań  eksmisyjnych, 
- kierowanie uzyskanych tytu łów wykonawczych do egzekucji komorniczej, prowadzenie 

korespondencji w sprawie, 
- poszukiwanie spadkobierców d łużników, korespondencja w tych sprawach z ró żnymi urzędami 

i instytucjami, przygotowywanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku oraz pism w sprawie, 
sporządzanie wniosków o spis inwentarza w uzasadnionych przypadkach, sk ładanie 
wniosków o nadanie klauzuli wykonalno ści wcze śniej uzyskanych nakazów zap łaty przeciwko 
spadkobiercom d łużników i kierowanie ich do egzekucji komorniczej, 

- prowadzenie rejestrów spraw s ądowych, komorniczych, umorzeniowych, 
- prowadzenie rejestrów wp ływającej korespondencji, 

3. Wymagania niezb ędne: 
- wykształce.iie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne 
- Wymagana znajomo ść  ustaw: 

- o ochronie praw lokatorów 
- o własno ści lokali 
- o komornikach s ądowych i egzekucji 
- o kosztach s ądowych 
- Kodeks Cywilny 
- Kodeks Postępowania Administracyjnego 
- staż  pracy min 1 rok na podobnym stanowisku, 
- niekaralno ść  za przestępstwo popełnione umyślnie, 
- dobry stan zdrowia, 
- nieposzlakowana opinia, 

4. Wymagania dodatkowe: 
- umiej ętność  samodzielnej pracy oraz pracy w zespole, 
- rzetelno ść  i obiektywizm w ustalaniu i dokumentowaniu stanu faktycznego, 
- znajomość  procedur obowi ązuj ących wjednostce budżetowej, 
- predyspozycje osobowo ściowe: odpowiedzialno ść , komunikatywno ść , dyspozycyjność , wysoka 

kultura osobista, 
- biegła obsługa komputera, 



4. Wymagane dokumenty: 
- kwestionariusz osobowy, 
- kserokopie dokumentów potwierdzaj ących posiadane wykształcenie, 
- kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach 

i umiejętnościach, 
- kserokopie dokumentów potwierdzaj ących staż  pracy ( świadectwa, zaświadczenia), 
- ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy, 
- niekaralno ść  za przestępstwo popełnione umy ślnie! oświadczenie! 
- aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. 
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby naboru danych 
osobowych zgodnie z art.6 ust. 1 lit. A Rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
20 16/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi ązku 
z przetwarzaniem danych osobowych(ustaw ą  z dnia 29 sierpnia 1 997r. o ochronie danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przep ływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), 

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku: praca biurowa, mo żliwe wyjazdy 
szkoleniowe, praca przy monitorze komputerowym, cz ęste kontakty z interesantami. 

Informacja wynika z art.l3ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 
1260 tekst jednolity z pó źn. zm.) 
W rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo łecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzaj ącym datę  upublicznienia og łoszenia tj. stycznia 2020r. 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wjednostce wynosi mniej 6%. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  osobiście w siedzibie Miejskiego Zarządu 
Nieruchomości- Sekretariat pok. nr  6 lub pocztą  na adres Miejski Zarząd Nieruchomo ści, ul. 
Swidnicka 7, 58-160 Swiebodzice z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Inspektor 
ds windykacji „ w terminie do dnia 24.02.2020r. (liczy się  data wpływu do Miejskiego Zarządu 
Nieruchomości) 
Aplikacje, które wp łyną  do Miejskiego Zarządu Nieruchomości po wyżej określonym terminie nie 
będą  rozpatrywane. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej /http://www.old.swiebodzice.pl/bip-zgm!.  

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegó łowe CV( z uwzgl ędnieniem dok ładnego 
przebiegu kariry zawodowej), powinny by ć  opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji rekrutacji zgodnie z ustaw ą  z dnia 10 maja 2018 roku o 
ochronie danych osobowych(Dz. Ustaw z 2018r. Poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi ązku z przetwarzaniem 
danych osobowych(ustawq z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ływu 
tych danych oraz uchylenia dyrektywy 951461WE (RODO) 

Bliższych informacje można uzyskać  pod nr telefonu 
( 

74 ) 664-01-33. 
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