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STAROSTA
NOWODWORSKI
ogfasza
trzecinab6r na wolnestanowiskourzednicze
w StarostwiePowiatowymw NowymDworzeGdariskim
ul. gen.WladyslawaSikorskiego
23

l. Stanowiskourzqdnicze: 1 miejsce- 1 etat
- srANowlsKo
Ds.REALIZACJI
oBlEKT6w
BUDowtANycH
w wyDztAtE
ARcHITEKTURv
IBUDOWNICTWA

Nab6r dotyczyzatrudnieniaw pefnymwymiarzeczasupracy od lipca 20L6 r., z jednoczesnym
zastrze2eniem,
2eumowanaczasnieokre6lony
mo2ebyi poprzedzona
umowEnaczasokreSlony.

ll. Kandydat
przystepuiacy
do naboruwinienspelniad
nastqpujace
wymagania:
1. Wvmaeania
konieczne:
L)wyksztalcenie
wy2sze
budowlane,
architektoniczne
lub pokrewne,
bqd2Srednie
z uprawnieniami,
2) obywatelstwo
polskie,
3) petnazdolnodido czynnoSci
prawnych
orazkorzystanie
z petniprawpublicznych,
4) nieposzlakowa
naopinia,
5) nie byd karanymza przestepstwa
Sciganez oskar2enia
publicznego
lub umy6lneprzestqpstwo
skarbowe,
6) posiadaistanzdrowiapozwalajqcy
na pracenaww. stanowisku.
2. Wvmasaniadodatkowe:
1-)dobraumiejqtno6i
obsfugikomputera,
2) preferowane
doiwiadczenie
zawodowe
w administracji
publicznei,
3) odpowiedzialnoSi,
rzetelnoSi,
komunikatywno6i,
4) milewidziane
posiadanie
uprawnieri
budowlanych,
5) znajomoSi
ustawyKodeks
postepowania
prawobudowlane,
administracyjnego,
6) posiadanie
prawajazdykat.B.

lll. Zakreszadaripodstawowych
wykonywanych
na stanowisku:
1. Prowadzenie
sprawokreSlonych
w ustawieprawo budowlane, w tym dotyczqcych:
1) udzielania
decyzjiopozwoleniuna budowq,rozbi6rkq,
robotybudowlane,
2) przyjmowaniazgtoszeri
budowy iwykonywaniarob6t budowlanych.
2. Prowadzenie
sprawdotyczqcych
wydawaniadecyzjiozezwoleniuna realizacjeinwestycjidrogowych.
3. wykonywanie (lub wsp6ludziatw wykonywaniu) innych zadari i obowiqzk6w,
okreSlonychdla
Wydziatu Architektury i Budownictwa w RegulaminieOrganizacyjnymStarostwa Fowiatowego
w
Nowym
Dworze
Gdariskim
oraz
przepisach
w
prawa.

POWIATOWE
STAROSTWO
w NowymDworzeGdailskim
23
Sikorskiego
ul.gen,Wledyslawa
82-100Ncu'vf,)u,6rGdahski

lV.Warunkipracy:
1" Pracaw pomieszczeniu
powiatowego
biurowymna parterzebudynkuStarostwa
w NowymDworze
przyul.gen.Wl.Sikorskiego
Gdafskim
23.
2. Pracaprzymonitorze
powy2ej
ekranowym
4 godzindziennie.
3. Obsfuga
urzqdzeri
biurowych.

V. Wymagane
dokumenty:
(CV)i listmotywacyjny.
1. Zyciorys
2' Kopiedokument6w
potwierdzajqcych
(uwierzytelnione
wyksztalcenie
przezkandydata).
3. KopieSwiadectw
pracy(uwierzytelnione
przezkandydata).
4. OSwiadczenia
wtasnorqcznie
podpisane:
1)oswiadczenie
o staniezdrowiapozwalajqcym
na pracenaww. stanowisku,
2) oSwiadczenie
o petnejzdolnodci
prawnych,
do czynnoSci
korzystaniu
z pefniprawpublicznych,
3)o6wiadczenie
o niekaralnodciza
przestepstwa
Scigane
z oskar2enia
publicznego
lubumy5lne
przestepstwo
skarbowe,
4) oSwiadczenie
kandydatao wyra2eniuzgodyna przetwarzanie
danychosobowychdo cel6w
rekrutacjizgodniez ustawEz dnia29.08.L997
r. o ochroniedanychosobowych
(t.j. Dz.u.22o1,6
r. poz.922),
5) kopia dokumentupotwierdzajEcego
je2eli kandydatzamierzaskorzysta6
niepetnosprawno6i,
z uprawnienia,
o kt6rymmowaw art. L3 a ust.2 ustawyz dnia2I listopada
2008r. o pracownikach
(t.j.Dz.U.z201-G
samorzqdowych
r. poz.902)-(uwierzytelniona
przezkandydata).
5. Danezawartew dowodzie
osobistym.
Dokumenty naleiy sklada6w zamkniqtejkoperciez dopiskiem,,Trzecinab6r na stanowiskods.
realizacjiobiekt6w budowlanychw WydzialeArchitekturyi Budownictwa"w terminie do 1g lipca
2016 roku (data wptywu do starostwa) w sekretariacie- pok6j nr 20 w Starostwie powiatowym
w Nowym DworzeGdafiskimul. gen. wradysrawasikorskiego23 do godz.1530.
Wskalnikzatrudnienia
os6b niepelnosprawnych
w Starostwie,
w rozumieniu
przepis6w
o rehabilitacji
zawodowej
i spofecznej
orazzatrudnianiu
os6bniepetnosprawnych,
w miesiqcu
czerwcu2OL6r.jest wy2szy
ni26%.
Informacja
o wynikunaborubqdzieumieszczona
na stronieinternetowejBiuletynuInformacjipublicznej
powiatowego
oraznatablicyinformacyjnej
/www.nowydworgdanski.pl/
Starostwa
przyuf. /fn. Wtadyslawa
Sikorskiego
23.
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