
KD.2110.2.2020

ST  AROSTA  SZYDŁOWIECKI

ogłasza  nabór  na  wolne  stanowisko  urzędnicze:

PODINSPEKTORA  w Wydziale  Budownictwa  i Architektury

w Starostwie  Powiatowym  w Szydłowcu  na  pe4ny  etat

1.  Wymagania  niezbędne  (konieczne):

1) Wykształcenie:  wyższe  w  rozumieniu  przepisów  oszkolnictwie  wyższym;

o profilu/specja1ności:  budownictwo,  architektura  lub  gospodarka  przestrzenna;

2) obywatelstwo  polskie,

3) pełna  zdolność  do czynności  prawnych  oraz  korzystarńe  z pełni  praw  publicznych,

4) brak  skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane

z oskarżenia  publicznego  lub  umyślne  przestępstwo  skarbowe.

2.  Wymagania  dodatkowe  (pozostałe):

1) znajomość  następujących  aktów  prawnych:  Prawo  budowlane  z  rozporządzerńami

wykonawczymi  do  ustawy,  Kodeks  Postępowania  Administracyjnego,  ustawa

o samorządzie  powiatowym,  ustawa  o pracownikach  satnorządowych,  ustawa  o ochronie

danych  osobowych.

2) umiejętność  obsługi  komputera  w  tym  MS  Office  i Exel  oraz  urządzeń  biurowych,

3) predyspozycje  osobowościowe:  wysoka  kultura  osobista,  obowiązkowość

isystematyczność,  sumienność,  umiejętność  pracy  w  zespole,  odpowiedzialność

i samokontrola,  komunikatywność,  odporność  na stres.

3. Zakres  wykonywanych  zadań  na  stanowisku

Prowadzerńe  spraw  z zakresu  administracji  architektoniczno-budowlanej,  w  tym

w szczególności  postępowań  o wydawanie  decyzji  o pozwoleniu  na budowę,  rozbiórkę,

rozpatrywanie  zgłoszeń,  wydawanie  zaświadczeń  oraz  realizacja  innych  zadań  wchodzących

w zakres  właściwości  wydziału.

Szczegółowy  zakres  zadań  określa  ,,Zakres  zadań,  kompetencji,

i odpowiedzialności"  dla  w/w  stanowiska.

uprawnień

4.  Informacja  o warunkach  pracy  na  danym  stanowisku:

1) miejsce  pracy:  Starostwo  Powiatowe  w Szydłowcu  ul.  Kościuszki  170

2) praca  na pełny  etat  w  systemie  jednozmianowym,

3) zatrudnierńe  na czas  określony  z możliwością  przedłużenia  na czas  nieokreślony,

4) charakter  stanowiska  pracy:  praca  siedząca  przy  komputerze  powyżej4  godz.  dziennie,

związana  z obsługą  interesantów.

5. Informacja  o wskaźniku  zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych  w  Starostwie

Powiatowym  w Szydłowcu  w  miesiącu  poprzedzającym  datę  upublicznienia  ogłoszenia:

w  miesiącu  wrześrńu  2020  r. wskaźnik  jest  wyższy  niż  6%.

6. Wykaz  wymaganych  dokumentów:

1) CV  z dokładnym  opisem  przebiegu  pracy  zawodowej  podpisane  przez  kandydata*,

2) list  motywacyjny  podpisany  przez  kandydata*,

3) kwestionariusz  osobowy  dla  osoby  ubiegającej  się  o zatrudnienie  (do  pobrania  ze strony

internetowei  www.bip.szyd1owiecpowiat.akcessnet.net)  podpisany  przez  kandydata,

4) kserokopie  dokumentów  potwierdzających  staż pracy  (świadectwa  pracy,  zaświadczenia

poświadczone  za zgodność  z oryginałem  przez  kandydata),

5) kserokopie  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie  oraz  posiadane  kwalifikacje

iumiejętności  (poświadczone  za zgodność  z oryginałem  przez  kandydata),



6) oświadczenie  kaiidydata:  o posiadaniu  obywatelstwa  polskiego;  o korzystaniu  z pełni

praw  publicznych  oraz o pełnej  zdolności  do czynności  prawnych;  o posiadaniu

kwalifikacji  zawodowych  do wykonywania  pracy  na określonym  stanowisku;  o braku

skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu za umyślne  przestępstwo  ścigane  z oskarżenia

publicznego  lub  umyślne  przestępstwo  skarbowe;  o braku  przeciwwskazań  zdrowotnych

do wykonywania  pracy  na stanowisku  urzędniczym;  /do  pobrania  ze strony  internetowej

www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/  (podpisany  przez  kandydata),

7) oświadczenie  kandydata  o wyrażeniu  zgody  na przetwarzanie  danych  osobowych  do

celów  rekrutacyjnych  (klauzula  informacyjna);  /do  pobrania  ze strony  internetowej

www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/  (podpisany  przez  kandydata),

8) kserokopia  dokumentu  potwierdzającego  rńepełnosprawność  (poświadczona  za zgodność

zoryginałem  przez  kandydata)  jeżeli  kandydat  zamierza  skorzystać  z uprawnienia,

októrym  mowa  w art.13a  ust.2 ustawy  zdnia  211istopada  2008r.  opracownikach

samorządowych.

7. Termin  i miejsce  składania  dokumentów:

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  należy  składać:  w  terminie  do dnia  2 listopada  2020  r.

dogodziny  15.30  wzarnkniętej  kopercie  wrzucając  do  urny  w  budynku  starostwa

zrm3du5ącej się na parterze budynku przy pl. Marii Konopnickiej 7; za pośrednictwem
poczly  na adres:  Starostwo  Powiatowe  w Szydłowcu  pl. Marii  Konopnickiej  7 26-500

Szydłowiec; lub elektronicznie na adres: kadry@szydlowiecpowiat.pl (decyduje data
i godzina  wpływu  dokumentów  do Starostwa).

Koperta  powinna  być  oznaczona:  Oferta  nabór  na  stanowisko  Podinspektora

KD.2110.2.2020.

8. Inne  informacje:

1) Dokumenty,  które  wpłyną  do Starostwa  Powiatowego  w Szydłowcu  po  wskazanym

powyżej  terminie  nie  będą  rozpatrywane.

2) Informacja  o wyniku  naboru  będzie  umieszczona  na: strorńe  internetowej  Starostwa;

wBiuletynie  Informacji  Publicznej;  oraz  na  tablicy  informacyjnej  Starostwa  przy

pl.  Marii  Konoprńckiej7  i ul.  Kościuszki  170.

3) Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  pod  nr  telefonu  48 617-70-21.

4) Okres  przechowywania  dokumentów:  dane  zgromadzone  w  obecnym  procesie

rekrutacyjnym  będą  przechowywane  do zakończenia  procesu  rekrutacji.

zatwierdzam:
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*Wymagane dokumenty  aplikacyjne:  list  motywacyjny,  CV,  powinny  być  podpisane  i opatrzone

klauzulą:  ,,Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zgodnie

z Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  (UE)  2016/679  z dnia  27 kwietnia

2016r.  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych

i w sprawie  swobodnego  przepływu  tałcich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE

(ogólne  rozporządzenie  o ochronie  danych),  publ.  Dz. Urz.  UE  L. Nr  119,  s. I w celach

niezbędnych  do realizacji  procesu  rekrutacji".


