
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żarach

Ogłoszenie o naborze nr 11211 z dnia 23 maja 2017 r.

OFERTY DO

08
czerwca
2017

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

 

archiwalny

DODATKOWE

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Żary

Obszar powiatu żarskiego

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żarach
ul.Zwycięzców 3
68-200 Żary

 

WARUNKI PRACY
Praca w siedzibie inspektoratu w Żarach - praca przy komputerze powyżej 4 godzin/dobę, z wykorzystaniem
innych urządzeń biurowych, przyjmowanie interesantów, udzielanie wyjaśnień i informacji, praca w terenie
podczas czynności inspekcyjno-kontrolnych na obszarze powiatu żarskiego, korzystanie z urządzeń
pomiarowych, prowadzenie samochodu służbowego (nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych),
możliwość pracy na wysokości, bezpośredni kontakt z interesantami;
bariery architektoniczne - pomieszczenia biurowe oraz toaleta na I piętrze budynku nie są dostosowane dla
potrzeb osób niepełnosprawnych,brak wind i podjazdów.

ZAKRES ZADAŃ
prowadzenie postępowań administracyjnych i wyjaśniających dotyczących kontroli przestrzegania i
stosowania przepisów prawa budowlanego przez uczestników procesu budowlanego w tym dokonywanie
inspekcji i kontroli obiektów i robót budowlanych, utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych oraz
przeprowadzanie kontroli obowiązkowych
przygotowanie projektów pism, zaświadczeń, postanowień oraz decyzji wynikających z prowadzonych ww.
postępowań,
prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych,
współuczestnictwo w postępowaniach egzekucyjnych,
prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z Prawa budowlanego,
sporządzanie odpowiednich sprawozdań i informacji z działalności inspektoratu,
przyjmowanie interesantów,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie techniczne budowlane
doświadczenie zawodowe: 3 lata obszar związany z budownictwem,
uprawnienia budowlane
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych



Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
mile widziane doświadczenie w pracy w administracji

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia
zawodowego / stażu pracy
uprawnienia budowlane
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie
polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów,
zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie
najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia
zawodowego / stażu pracy
potwierdzenie stażu pracy w administracji

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 08 czerwca 2017 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żarach
ul.Zwycięzców 3
68-200 Żary

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dane kontaktowe:
tel. 68/ 363 44 14
e-mail : sekretariat@zary.pinb.gov.pl

LEGENDA



Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami,
które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.


