
Projekt struktury organizacyjnej SMB "Jary".

 

Razem : 75 etatów

utworzenie nowych stanowisk (Inspektor ochrony danych osobowych i Punkt obsługi mieszkańców)

przesunięcie Sekcji Inwestycji i gospodarki gruntami z pionu Prezesa ds. Eksploatacyjno - Technicznych do pionu Prezesa Zarządu

przesunięcie 0,5 etatu z pionu Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych (kadry) do pionu Prezesa Zarządu (płace) oraz połączenie stanowisk kadr i płac w jedno

zmniejszenie stanu zatrudnienia o 0,5 etatu w Domu Sztuki z powodu przejścia pracownika na emeryturę

przesunięcie Sekcji Gospodarczej z pionu Prezesa Zarządu do pionu Prezesa ds. Eksploatacyjno - Technicznych oraz pomniejszenie o 0,5 etatu z powodu 

likwidacji stanowiska osoby sprzątającej (zadania przejmie firma zewnętrzna)

zmniejszenie stanu zatrudnienia w grupie gospodarzy domów o 3 etaty z powodu przejścia pracowników na emeryturę (zadania przejmie firma zewnętrzna)

zwiększenie stanu zatrudnienia w Sekcji inspektorów nadzoru o 0,5 etatu (zamiast 1 inspektora nadzoru zatrudnionego na umowę zlecenia)

ogółem zmniejszenie stanu zatrudnienia z 76,5 do 75 etatów
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