
 

 

 
Stargardzkie TBS Sp. z o. o. 
poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych 

Miejsce pracy: Stargard, ul. A. Struga 29 

Jednostka organizacyjna: Dział Eksploatacji 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe, 

 minimum 3 lata doświadczenia zawodowego przy udzielaniu zamówień publicznych po stronie 
Zamawiającego zobowiązanego do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, z co najmniej 
półrocznym okresem zatrudnienia w obszarze specjalizacji stanowiska w zamówieniach publicznych 
w ostatnich 2 latach, 

 znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, 

 biegła obsługa komputera (pakiet MS Office), 

 sumienność, dokładność, odpowiedzialność, systematyczność, samodzielność w działaniu, 
umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu oraz dyspozycyjność. 

Mile widziane: 

 mile widziane doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych, 

 studia/szkolenia/kursy z zakresu zamówień publicznych, 

 umiejętność pracy pod presją czasu, systematyczność, sumienność i odpowiedzialność. 

Główne obowiązki: 

 przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi, 

 uczestniczenie w pracach komisji przetargowych i bezprzetargowych, 

 świadczenie pomocy merytorycznej dla komórek organizacyjnych poprzez wydawanie opinii  
w zakresie trybu postępowania, uzgadnianie projektów i zmian umów oraz innych dokumentów, 
proponowanie rozstrzygnięć zaistniałych kwestii spornych i problemów w stosowaniu przepisów  
o zamówieniach publicznych, 

 monitorowanie zmian stanu prawnego oraz gromadzenie i analiza orzecznictwa w zakresie 
zamówień publicznych oraz opiniowanie projektów zmian do ustawy, 

 sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych. 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego wraz z pisemną zgodą  
na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit .a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), 
klauzula informacyjna dla kandydatów znajduje się nw. stronie www.tbs.stargard.pl) w terminie  
do 12 lipca 2019 roku, na adres: Stargardzkie TBS Sp. z o. o. ul. A. Struga 29; 73-110 Stargard  
lub e-mail : biuro@tbs.stargard.pl 

Uprzejmie informujemy, że nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 
Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 


