
 

KR.2110.8.2016                                                     Nowy Dwór Gdaoski, dn.  22.11.2016 r.  

 

 

STAROSTA NOWODWORSKI 

ogłasza  
drugi  nabór  na wolne stanowisko urzędnicze 

w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdaoskim 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 

 

I.  Stanowisko urzędnicze:   1 miejsce – 1 etat 
 
   - STANOWISKO DS. REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W WYDZIALE ARCHITEKTURY  
      I BUDOWNICTWA 
 
Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy od stycznia 2017 r., z jednoczesnym 
zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może byd poprzedzona umową na czas określony. 

 

II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniad następujące 
wymagania: 

 
1. Wymagania konieczne: 
1) wykształcenie wyższe budowlane, architektoniczne lub pokrewne, bądź średnie z  

               uprawnieniami, 
2) obywatelstwo polskie,  
3) pełna zdolnośd do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
4) nieposzlakowana opinia, 
5) nie byd karanym za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  

             skarbowe, 
6) posiadad stan zdrowia pozwalający na pracę na ww. stanowisku.  
 
2. Wymagania dodatkowe: 
1) dobra umiejętnośd obsługi komputera, 
2) preferowane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, 
3) odpowiedzialnośd, rzetelnośd, komunikatywnośd, 
4) mile widziane posiadanie uprawnieo budowlanych, 
5) znajomośd ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo budowlane,  
6) posiadanie prawa jazdy kat. B.  
 

III. Zakres zadao podstawowych wykonywanych na stanowisku: 
1.  Prowadzenie spraw określonych w ustawie Prawo budowlane , w tym dotyczących:  
 1) udzielania decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę, roboty budowlane,  

2) przyjmowania zgłoszeo budowy i wykonywania robót budowlanych.  
        2.  Prowadzenie spraw dotyczących wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  
              drogowych.  
         3. Wykonywanie (lub współudział w wykonywaniu) innych zadao i obowiązków, określonych dla  
               Wydziału Architektury i Budownictwa w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa  
               Powiatowego w Nowym Dworze Gdaoskim  oraz w przepisach prawa. 
 



       IV. Warunki pracy:  
1. Praca w pomieszczeniu biurowym na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Nowym 

Dworze Gdaoskim przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 23.  
2. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.  
3. Obsługa urządzeo biurowych.  

 
 

V. Wymagane dokumenty:  
1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.  

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (uwierzytelnione przez kandydata).  

3. Kopie świadectw pracy (uwierzytelnione przez kandydata). 

4. Oświadczenia własnoręcznie podpisane:  

     1) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na ww. stanowisku, 

     2) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw 

          publicznych,  

     3) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  

          przestępstwo  skarbowe, 

     4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  

                   rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j.  Dz. U.  

                  z 2016 r. poz.922),  

     5) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawnośd, jeżeli kandydat zamierza  

                     skorzystad z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada  

                     2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.902) – (uwierzytelniona  

                    przez kandydata).  

5. Dane zawarte w dowodzie osobistym. 

                                                  

Dokumenty należy składad w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Drugi nabór na stanowisko 

ds. realizacji obiektów budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa ”w terminie 

do 12 grudnia 2016 roku   (data wpływu do starostwa) w sekretariacie – pokój nr 20  

w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdaoskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 

23 do godz. 1530. 

          

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu październiku 2016 r. 

jest wyższy  niż 6 %. 

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej /www.nowydworgdanski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. 

gen. Władysława Sikorskiego 23. 

 

STAROSTA  
        (-)  

           Zbigniew Ptak  
 

 

 



          
 

 

 


