Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie
Ogłoszenie o naborze nr 14222 z dnia 14 sierpnia 2017 r.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje
kandydatów\kandydatek na stanowisko:
referent prawny
Komórka Organizacyjno-Prawna
Stanowisko : 1

Wymiar etatu : 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Czarnków
ADRES URZĘDU: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Kościuszki 88, 64-700 Czarnków
WARUNKI PRACY
Praca w urzędzie oraz poza siedzibą podczas wyjazdów służbowych na kontrole
w obrębie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Praca przy komputerze. Biuro
usytuowane w budynku na II piętrze, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich
i windy. Wąskie schody i korytarze. Toaleta niedostosowana dla osób
niepełnosprawnych.
ZAKRES ZADAŃ
 Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości -Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie właściwości
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 Uczestnictwo w czynnościach kontrolnych w terenie
 Obsługa prawna PINB
 Prowadzenie właściwych rejestrów z prowadzonych spraw oraz
sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne doświadczenie
zawodowe: 1 rok i 6 miesięcy w administracji publicznej lub do 1 roku
doświadczenia zawodowego w obszarze prawniczym
 Znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych, ustawy
Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji i ustawy o opłacie skarbowej
 Obsługa komputera (Word, Excel) i sprzętów biurowych
 Posiadanie obywatelstwa polskiego
 Korzystanie z pełni praw publicznych

 Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 Prawo jazdy kat. B
 Staranność, rzetelność, obowiązkowość
 Zdolność analitycznego myślenia i argumentowania
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 Życiorys/CV i list motywacyjny
 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania
niezbędnego w zakresie wykształcenia
 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania
niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy
 Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia
dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów naboru
 Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku
kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa
w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów
 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania
dodatkowego w zakresie wykształcenia
 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania
dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 30 sierpnia 2017r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Kościuszki 88
64-700 Czarnków

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty przesłane po terminie, niekompletne oraz nie spełniające wymogów
formalnych nie będą rozpatrywane. W ofercie należy podać swoje dane
kontaktowe. Wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną
powiadomieni o terminie kolejnych etapów naboru ( telefonicznie lub
mailem).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-349-30-55.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z
równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,
narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie
etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę
prawnie chronioną.

