STARO$TANOWODWORSKI.
lJ
Sikorskrego
ul.Itn Wlsdyllsws
82-l 00NowYDw6tGdanski
KR.2110.01.2014

NowyDw6rGdafski,dn. 11.08.2014r.

NOWODWORSKI
STAROSTA
(Dz.U, z 2008r.Nr 223,poz.1458z p6in.zm.)
2008r. o pracownikach
samorzQdowych
na podstawie
art.11ust.1 ustawyz dnia21 listopada

oglasza

druginab6r na wolnestanowiskourzednicze
w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdariskim
ul. gen. WfadyslawaSikorskiego23
l, Stanowisi<o
urzednicze:1 mieisce- 1 etat
. STANOWISKO
ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTWA
DS.REATIZACJI
OBIEKT6WBUDOWTANYCH
W WYDZIATE
Nab6r dotyczyzatrudnieniaw pelnym wymiarzeczasupracy od wrzesnia2OL4 r., z jednoczesnym
moie byi poprzedzona
umowEnaczasokreSlony.
zastrze2eniem,
2eumowana czasnieokreSlony
przystepuiecy
nastepujece
wymagania:
ll. Kandydat
do naboruwinienspelnia6
konieczne:
1. Wvmagania
technikum
wy2sze
budowlane,
architektoniczne
lub pokrewne,bqdi wyisze- warunekSrednie
1) wyksztalcenie
budowlane,
polskie,
2) obywatelstwo
prawnych
orazkorzystanie
z petniprawpublicznych,
3) petnazdolno3ido czynnoSci
4) nieposzlakowana
opinia,
publicznego
lub umyslneprzestqpstwo
skarbowe,
zaprzestqpstwa
Scigane
z oskar2enia
5) niebyi karanym
na pracqnaww. stanowisku.
6) posiadaistanzdrowiapozwalajacy
2, Wvmasaniadodatkowe:
1) dobraumiejqtnoSi
obslugikomputera,
publicznej,
w administracji
2) preferowane
do5wiadczenie
zawodowe
komunikatywno5i,
3) odpowiedzialnoSi,
rzeteln056,
posiadanie
4) milewidziane
uprawniefbudowlanych,
postqpowania
Prawobudowlane.
administracyjnego,
5) znajomoiiustawyKodeks
lll, zakreszadaf podstawowychwykonywanychna stanowisku:
w ustawiePrawobudowlane
1. Prowadzenie
sprawokreslonych
, w tym dotyczqcych:
robotybudowlane,
decyzjio pozwoleniu
na budowe,rozbi6rkq,
1) udzielania
rob6tbudowlanych.
2) przyjmowania
zgloszeri
budowyiwykonywania
na realizacjq
inwestycji
drogowych.
wydawania
decyzjio zezwoleniu
2. Prowadzenie
sprawdotyczqcych
(lub wsp6ludzialw wykonywaniu)
dla Wydzialu
innychzadarii obowiazk6w,
okreSlonych
3. Wykonywanie
w Nowym Dworze
w Regulaminie
Organizacyjnym
StarostwaPowiatowego
Architekturyi Budownictwa
prawa.
Gdadskim
orazw przepisach
dokument6w:
lv. Warunkiemwziqciaudzialuw rekrutacjijestzloienienastepuiecych
1) kopiadowoduosobistego,
2) kwestionariusz
osobowy,
3) 2yciorys( CV)i list motywacyjny,
potwierdzajEcych
wyksztatcenie,
4) kopiedokument6w
pracy,
kopie
6wiadectw
5)
na pracqnaww. stanowisku,
o staniezdrowiapozwalajEcym
6) oSwiadczenie
opinii,
7) oSwiadczenie
o nieposzlakowanej

prawnych,
korzystaniu
z pelniprawpublicznych,
niekaralno5ci
8) o6wiadczenie
o: pelnejzdolno5ci
do czynno6ci
przestepstwo
z oskarieniapublicznego
lub umySlne
skarbowe,
zaprzestqpstwa
Scigane
kandydatao wyraieniuzgodyna przetwarzanie
danychosobowychdo cel6w rekrutacji
9) o5wiadczenie
( t.j. Dz.U. z 2OO2
r. Nr 101,poz.926
zgodniez ustawaz dnia29.08.1997
r. o ochroniedanychosobowych
z p6in.zm.).

naleivzfoivi wfasnorecznv
Naoswiadczeniach
Dodpis.
Dokumentynaleiy sktada6w zamknietejkoperciez dopiskiem
Drugi
nab6rna stanowisko ds. realizaciiobiekttiw budowlanych
,,
w WydzialeArchitekturyi Budownictwa"
w terminie DO 29 SIERPNIA
2014 ROKU (data wpfywu do jednostki)
'
w sekretariacie pok6j nr 20 w Starostwie Powiatowym
w.Nowym DworzeGdafskim ul. gen. WladyslawaSikorskiego23 do godz.1530.
przepis6w
zawodowej
w rozumieniu
o rehabilitacji
w Starostwie,
Wskainikzatrudnienia
os6bniepelnosprawnych
jest
w
miesiqcu
lipcu
2014
r.
ni2szy
niz
6
%.
os6bniepelnosprawnych,
i spofecznej
orazzatrudnianiu
na stronieinternetowej
Biuletynu
Informacji
Informacja
o wynikunaborubqdzieumieszczona
Powiatowego
oraz
na
tablicy
informacyjnej
Starostwa
Publicznej
/www.nowydworgdanski.pl/
przyul.gen.Wladyslawa
Sikorskiego
23.
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