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STAROSTA NOWODWORSKI

ogfasza
trzeci nab6r na wolne stanowisko urzednicze

w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdariskim
ul. gen. Wladyslawa Sikorskiego 23

l. Stanowisko urzqdnicze: 1 miejsce - 1 etat

- srANowlsKo Ds. REALIZACJI oBlEKT6w BUDowtANycH w wyDztAtE ARcHITEKTURv
IBUDOWNICTWA

Nab6r dotyczy zatrudnienia w pefnym wymiarze czasu pracy od lipca 20L6 r., z jednoczesnym
zastrze2eniem, 2e umowa na czas nieokre6lony mo2e byi poprzedzona umowE na czas okreSlony.

l l. Kandydat przystepuiacy do naboru winien spelniad nastqpujace wymagania:

1. Wvmaeania konieczne:
L) wyksztalcenie wy2sze budowlane, architektoniczne lub pokrewne, bqd2 Srednie z uprawnieniami,
2) obywatelstwo polskie,
3) petna zdolnodi do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z petni praw publicznych,
4) nieposzlakowa na opinia,
5) nie byd karanym za przestepstwa Scigane z oskar2enia publicznego lub umy6lne przestqpstwo

skarbowe,
6) posiadai stan zdrowia pozwalajqcy na prace na ww. stanowisku.

2. Wvmasania dodatkowe:
1-) dobra umiejqtno6i obsfugi komputera,
2) preferowane doiwiadczenie zawodowe w administracji publicznei,
3) odpowiedzialnoSi, rzetelnoSi, komunikatywno6i,
4) mile widziane posiadanie uprawnieri budowlanych,
5) znajomoSi ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, prawo budowlane,
6) posiadanie prawa jazdy kat. B.

lll. Zakres zadari podstawowych wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw okreSlonych w ustawie prawo budowlane , w tym dotyczqcych:
1) udzielania decyzj io pozwoleniu na budowq, rozbi6rkq, roboty budowlane,
2) przyjmowania zgtoszeri budowy iwykonywania rob6t budowlanych.

2. Prowadzenie spraw dotyczqcych wydawania decyzjio zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych.
3. wykonywanie (lub wsp6ludziat w wykonywaniu) innych zadari i obowiqzk6w, okreSlonych dla

Wydziatu Architektury i Budownictwa w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Fowiatowego
w Nowym Dworze Gdariskim oraz w przepisach prawa.



STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Dworze Gdailskim

ul. gen, Wledyslawa Sikorskiego 23
82-100 Ncu'v f,)u,6r Gdahski

lV. Warunki pracy:

1" Praca w pomieszczeniu biurowym na parterze budynku Starostwa powiatowego w Nowym Dworze
Gdafskim przy ul. gen. Wl. Sikorskiego 23.

2. Praca przy monitorze ekranowym powy2ej 4 godzin dziennie.
3. Obsfuga urzqdzeri biurowych.

V. Wymagane dokumenty:

1. Zyciorys (CV) i list motywacyjny.
2' Kopie dokument6w potwierdzajqcych wyksztalcenie (uwierzytelnione przez kandydata).
3. Kopie Swiadectw pracy (uwierzytelnione przez kandydata).
4. OSwiadczenia wtasnorqcznie podpisane:

1)oswiadczenie o stanie zdrowia pozwalajqcym na prace na ww. stanowisku,
2) oSwiadczenie o petnej zdolnodci do czynnoSci prawnych, korzystaniu z pefni praw publicznych,
3)o6wiadczenie o niekaralnodciza przestepstwa Scigane z oskar2enia publicznego lub umy5lne

przestepstwo skarbowe,
4) oSwiadczenie kandydata o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel6w

rekrutacji zgodnie z ustawE z dnia 29.08.L997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. u.22o1,6
r. poz.922),

5) kopia dokumentu potwierdzajEcego niepetnosprawno6i, je2eli kandydat zamierza skorzysta6
z uprawnienia, o kt6rym mowa w art. L3 a ust. 2 ustawy z dnia 2I listopada 2008 r. o pracownikach
samorzqdowych (t. j .  Dz.U.z201-G r. poz.902)- (uwierzytelniona przez kandydata).

5. Dane zawarte w dowodzie osobistym.

Dokumenty naleiy sklada6 w zamkniqtej kopercie z dopiskiem ,,Trzeci nab6r na stanowisko ds.
realizacji obiekt6w budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa "w terminie do 1g lipca
2016 roku (data wptywu do starostwa) w sekretariacie - pok6j nr 20 w Starostwie powiatowym
w Nowym Dworze Gdafiskim ul. gen. wradysrawa sikorskiego 23 do godz. 1530.

Wskalnik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w Starostwie, w rozumieniu przepis6w o rehabil i tacj i
zawodowej i spofecznej oraz zatrudnianiu os6b niepetnosprawnych, w miesiqcu czerwcu 2OL6 r.jest wy2szy
n i 2 6 % .

Informacja o wyniku naboru bqdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej
/www.nowydworgdanski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Starostwa powiatowego przy uf . /fn. Wtadyslawa
Sikorskiego 23.
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