Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nisku
Główne obowiązki:
1. Kierowanie pracą Inspektoratu w celu realizacji zadań i obowiązków na terenie powiatu
niżańskiego zgodnie z treścią rozdziału 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm. ),
2. Dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec członków korpusu służby cywilnej
i pozostałych pracowników zatrudnionych w Inspektoracie.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe budowlane,
• uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
• minimum 5 lat stażu pracy,
• znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, Kodeksu postępowania
administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej i ustawy o finansach publicznych,
• prawo jazdy kat. B
• umiejętność obsługi komputera
Wymagania pożądane:
• doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub
nadzoru budowlanego.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i wykształcenie,
• kopia uprawnień budowlanych
• kopia dowodu osobistego
• kopia prawa jazdy
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności
prawnych,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i umyślne
przestępstwa skarbowe,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji,
Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do dnia 21 sierpnia 2017 r. r. w kopercie z dopiskiem :
„Kandydat na PINB w Nisku znak: SOA.210.9.2017”
Dokumenty mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. 8-go Marca 5
35-065 Rzeszów.
Inne informacje:
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV oraz oświadczenia winny być opatrzone datą i
własnoręcznym podpisem. Uchybienie temu obowiązkowi oraz brak wymaganych
dokumentów i oświadczeń będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych. Oferty
nie spełniające wymagań formalnych oraz nadesłane po terminie ( decyduje data stempla
pocztowego) nie będą rozpatrywane. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną
zakwalifikowani przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
do wskazania Staroście Niżańskiemu zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

