Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Jastrzębie-Zdrój
poszukuje kandydatów na stanowisko:
referent
Liczba lub wymiar etatu: 1 etat
Umowa na zastępstwo.
Miejsce wykonywania pracy:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Jastrzębie-Zdrój
Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Warunki pracy:
 praca biurowa w siedzibie Inspektoratu z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera
powyżej 4 godzin dziennie,
 pomieszczenia biurowe znajdują się na 5 piętrze budynku z windą,
 praca związana z obsługą klientów.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
 prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,
 prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ustawy Prawo
budowlane,
 archiwizacja dokumentów inspektoratu,
 sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz z działalności jednostki,
 przyjmowanie oraz ewidencja pism wpływających i wychodzących z jednostki,
 inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wymagania niezbędne:
 wykształcenie: średnie,
 znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz kodeksu
postępowania administracyjnego,
 biegła obsługa komputera,
 komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność
 posiadanie obywatelstwa polskiego,
 korzystanie z pełni praw publicznych,
 nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
Wymagania dodatkowe:
 doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 Życiorys/CV i list motywacyjny,
 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie
wykształcenia
 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

Terminy i miejsce składania dokumentów:
 Dokumenty należy złożyć do: 22 stycznia 2018 r.
 Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
pok. 505A, 506A
z dopiskiem „Oferta pracy”
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%.
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (decyduje data wpływu) nie będą brane pod uwagę.
Dokumenty złożone w naborze nie będą odsyłane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (32) 47 85 389, 47 85 167.
Przewidywany termin zatrudnienia od dnia 01.02.2018 r.
Przewidywany czas zatrudnienia ok. 12 miesięcy.

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
DLA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Wojciech Długosz

