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STAROSTA NOWODWORSKI

na podstawieart. 11 ust. l ustawy zdnia2t l istopada 2008 r. o pracownikachsamorzqdowych (Dz. U. z2OO8r. Nr223, poz. 1458 zp6in.zm.l

oglasza nab6r na wotne od dnia 15 lipca 2}l,4r.stanowisko urzednicze
w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdaiskim

ul. gen. Wladyslawa Sikorskiego 23

l. Stanowisko urzqdnicze: 1 miejsce - 1 etat
. STANOWISKO DS. REATIZAOI OBIEKT6W BUDOWLANYCH W WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Nab6r dotyczy zatrudnienia w pelnym wymiarze czasu pracy od sierpnia 2014 r., z jednoczesnym
zastrze2eniem, ie umowa na czas nieokre6lony moie byi poprzedzona umowq na czas okreSlony.

ll. Kandvdat przvstepuiacv do naboru winien spefnia6 nastepuiace wvmasania:
1. Wymagania konieczne:
1) wyksztalcenie wy2sze budowlane, architektoniczne lub pokrewne, bqdi wy2sze - warunek Srednie technikum

budowlane,
2) obywatelstwo polskie,
3) pelna zdolno5i do czynno6ci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
4) nieposzla kowana opinia,
5) nie byi karanym za przestqpstwa Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przestqpstwo skarbowe,
6) posiada6 stan zdrowia pozwalajqcy na pracq na ww. stanowisku.

2. Wvmagania dodatkowe:
1.) dobra umiejqtnoSi obslugi komputera,
2) preferowane doSwiadczenie zawodowe w administracji publicznej,
3) od powiedzia Ino6i, rzetelnoSi, kom unikatywnoSi,
4) mile widziane posiadanie uprawniefi  budowlanych,
5)znajomoSi ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, Prawo budowlane.

lll. Zakres zadaf podstawowvch wvkonvwanvch na stanowisku:
L. Prowadzenie spraw okreSlonych w ustawie Prawo budowlane , w tym dotyczqcych:

1) udzielania decyzjio pozwoleniu na budowq, rozbi6rkq, roboty budowlane,
2) przyjmowania zgfoszeri budowy iwykonywania rob6t budowlanych.

2. Prowadzenie spraw dotyczqcych wydawania decyzji o zezwoleniu na realizacjq inwestycji drogowych.
3. Wykonywanie (lub wsp6ludziaf w wykonywaniu) innych zadafi i obowiqzk6w, okre6lonych dla Wydzialu

Architektury i Budownictwa w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze
Gdafskim oraz w przepisach prawa.

lV. Warunkiem wziqcia udziatu w rekrutacjijest zfoienie nastqpujqcych dokument6w:
1) kopia dowodu osobistego,
2) kwestiona riusz osobowy,
3)2yciorys (CV) i list motywacyjny,
4) kopie dokument6w potwierdzajqcych wyksztalcenie,
5) kopie Swiadectw pracy,
6) o6wiadczenie o stanie zdrowia pozwalajqcym na pracq na ww. stanowisku,
7) o5wiadczenie o nieposzlakowanej opinii,
8) oSwiadczenie o: pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych, korzystaniu z pefni praw publicznych, niekaralno5ci

za przestQpstwa 6cigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przestepstwo skarbowe,
9) oSwiadczenie kandydata o wyraieniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel6w rekrutacji

zgodnie z ustawE z dnia 29,O8.L997 r. o ochronie danych osobowych (t. i .  Oz. U.z2002 r. Nr 101, poz.926
z p6in. zm.\.



Na o6wiadczeniach nale2v zto2vi wlasnorecznv podpis.

Dokumenty naleiy skfadad w zamkniqtej kopercie z dopiskiem
,, Nab6r na stanowisko ds. realizacji obiekt6w budowlanych

w Wydziale Architektury i Budownictwa "
w terminie DO 24 LIPCA 2014 ROKU w sekretariacie - pok6j nr 20 w Starostwie Powiatowym

w Nowym Dworze Gdafiskim ul. gen. Wiadyslawa SikorskiegoZSdo godz. 1530.

Wskainik zatrudnienia os6b niepefnosprawnych w Starostwie, w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej
ispolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepefnosprawnych, w miesiqcu czerwcu 20!4 r. wynosi poni2ej6%.

Informacja o wyniku naboru bqdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej /www.nowydworgdanski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego

przy ul. gen. Wladyslawa Sikorskiego 23.
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