
 

 

Kraj Polska 

Województwo mazowieckie 

Stanowisko Młodszy inspektor nadzoru budowlanego  

Nazwa firmy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim 

Opis stanowiska 

Warunki pracy  
Praca w terenie połączona z pracą biurową z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin 
dziennie. Wyjazdy w teren na kontrole obiektów budowlanych w trakcie budowy i po 
zakończeniu budowy, w zakresie zgodności z zatwierdzonymi projektami budowlanymi, sztuką 
budowlaną i obowiązującymi przepisami. Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku na III 
piętrze, który pośrednio jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (istnieje winda 
osobowa, podjazd dla niepełnosprawnych, nie wszystkie szerokości drzwi dostosowane są do 
potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, toaleta nie jest przystosowana dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych, samochód służbowy do wyjazdów w teren nie jest 
przystosowany dla osób niepełnosprawnych).  
Zakres zada ń 

• ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów zgodnie z procedurą (prowadzenie 
spisów, rejestrów i teczek) oraz obsługa organizacyjno-biurowa 

• przyjmowanie i ewidencja zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu budowy (robót 
budowlanych) 

• przygotowywanie materiałów i sporządzanie sprawozdań oraz zaopatrywanie jednostki 
w materiały biurowe i sprzęt 

• przeprowadzanie kontroli w terenie i sporządzanie z tych czynności protokołów i 
notatek służbowych 

• wydawanie zaświadczeń oraz sporządzanie pism, decyzji, postanowień 
• prowadzenie bazy danych o obiektach wielkopowierzchniowych 
• archiwizowanie i przekazywanie akt sprawy 

Wymagania 

Wymagania niezb ędne  

wykształcenie: średnie techniczne, na kierunku budownictwo  
• Znajomo ść przepisów prawa budowlanego 
• Znajomo ść obowi ązujących przepisów i procedur w administracji 
• Umiejętno ść obsługi komputera ( środowisko Windows) 
• Odpowiedzialno ść, dyspozycyjno ść, samodzielno ść 
• Umiejętno ść planowania działa ń w horyzoncie czasowym do 3 m-cy 
• Umiejętno ść pracy w zespole i umiej ętno ść przekazywania informacji 
• Uprawnienia budowlane 
• Posiadanie obywatelstwa polskiego 
• Korzystanie z pełni praw publicznych 
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy ślne przest ępstwo lub 

umyślne przest ępstwo skarbowe 

Wymagania dodatkowe 
• Prawo jazdy kat. B 
• Staranno ść , rzetelno ść, obowi ązkowo ść 
• Odporno ść na stres  
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Kontakt 
Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do 
pracodawcy. Link do ogłoszenia na Praca.pl: http://www.praca.pl/mlodszy-inspektor-nadzoru-
budowlanego_1395634.html 


