Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie nowodworskim
Ogłoszenie o naborze nr 26589 z dnia 01 maja 2018 r.
OFERTY DO

25
maja
2018

WYMIAR ETATU

STANOWISKA

1

1

STATUS

DODATKOWE

archiwalny

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent
do spraw: inspekcyjno - kontrolnych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

ADRES URZĘDU:

Nowy Dwór Gdański

ul. Sikorskiego 82, 82-100 Nowy Dwór Gdański

powiat nowodworski

WARUNKI PRACY
Praca jednozmianowa w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą (oględziny, kontrole budów i obiektów
budowlanych w terenie). Praca biurowa przy użyciu komputera powyżej 4 godzin dziennie, kilka razy w
tygodniu wyjazdy na terenie powiatu nowodworskiego, bez godzin nadliczbowych. Podczas wyjazdów
kierowanie samochodem służbowym. Stanowisko pracy wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy i
komputerowy. Praca w budynku na II piętrze, bez windy, podjazdów, toaleta niedostosowana do osób
niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ
prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu w tym przygotowanie
projektów postanowień i decyzji
przyjmowanie i weryfikacja dokonywanych przez inwestorów zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu
budowy
prowadzenie postępowań w sprawach rozpoczęcia robót budowlanych
prowadzenie postępowań w sprawach zakończenia budowy i oddawania do użytkowania obiektów
budowlanych
przygotowywanie zaświadczeń i innych dokumentów
prowadzenie sprawozdawczości PINB
prowadzenie rejestrów pozwoleń na budowę i zgłoszeń
prowadzenie ewidencji obiektów rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie techniczno-budowlane
uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych kat B
umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera
Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
Kopia prawa jazdy kat B
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 wykształcenia
Kopia prawa jazdy kat B

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 25 maja 2018 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim
ul. Sikorskiego 23 pok. 37
82-100 Nowy Dwór Gdański

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%.
Praca w budynku na II piętrze, bez windy, podjazdów, toaleta niedostosowana do osób niepełnosprawnych.

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.

