
 Strona 1 z 3 

Burmistrz Miasta Józefowa, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów 

 

OGŁASZA  NABÓR 

NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY 

 

PODINSPEKTOR/INSPEKTOR W REFERACIE REALIZACJI PROJEKTÓW 

 

O wyżej wymienione stanowisko nie mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej 

oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub 

przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

1. Wymagania niezbędne: 

1) obywatelstwo polskie; 

2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku; 

3) niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe;  

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

5) wykształcenie wyższe techniczne, kierunek: budownictwo, inżynieria środowiska, 

architektura lub pokrewne;  

6) staż pracy dla osób aplikujących na stanowisko inspektora – minimum 3 lata (umowa 

o pracę lub umowa zlecenia), w tym doświadczenie w przygotowaniu, projektowaniu, 

realizacji i nadzorowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych. 

 

2.  Wymagania dodatkowe: 

1) znajomość przepisów wynikających z ustaw: 

a) o samorządzie gminnym, 

b) Prawo budowlane, 

c) Prawo zamówień publicznych, 

d) Kodeks postępowania administracyjnego, 

2) samodzielność w rozwiązywaniu problemów, 

3) umiejętność sprawnego, samodzielnego pozyskiwania informacji, niezbędnych do 

wykonywania zadań, 

4) kreatywność, inicjatywa, odpowiedzialność, 

5) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność; 

6) konsekwencja i precyzja w wykonywaniu powierzonych zadań,  

7) systematyczność 

8) zapał i optymizm; 

9) wysoka kultura osobista 

10) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych; 

11) znajomość minimum oprogramowania biurowego,  

12) prawo jazdy 

 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1) przygotowanie, kompleksowa realizacja i koordynacja projektów inwestycyjnych 

przydzielanych do realizacji przez Kierownika Referatu, w tym: 

a) analiza możliwości i efektywności wariantów wykonania, 

b) analiza możliwości pozyskania zewnętrznego dofinansowania, 

c) koordynacja procesów pozyskania zewnętrznego dofinansowania, 

d) pozyskiwanie decyzji, pozwoleń, uzgodnień, warunków, promes, 
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e) przygotowanie lub przeprowadzanie niezbędnych postępowań o udzielenie  

zamówień publicznych, 

f) realizacja kontraktów na usługi, dostawy i roboty budowlane, w tym weryfikacja 

prawidłowości ich wykonania, 

g) współpraca z wykonawcami, dostawcami i usługobiorcami, 

h) udział w odbiorach i rozruchach, 

i) przygotowanie raportów, zestawień, analiz i innej dokumentacji wymaganej do  

rozliczenia projektów, 

2) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Referatu. 

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

1) miejsce pracy:  Urząd Miasta, Referat Realizacji Projektów, praca biurowa 

2) stanowisko pracy: podinspektor lub inspektor (w zależności od stażu pracy) 

3)    czas pracy: pełny etat 

 

5. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

wynosi co najmniej 6%   

    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%. 

 

6.  Wymagane dokumenty: 

1) list motywacyjny; 

2) życiorys – CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej; 

3) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 

4) kserokopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z 

oryginałem lub zaświadczenie o zatrudnieniu; 

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 

poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem; 

6) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności pełnej zdolności do czynności 

prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; 

8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie 

wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które 

wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione 

podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami 

wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych; 

9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 

10) kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydata, 

który  zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy). 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone 

osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 16 lutego 2018 r. pod adresem: Urząd 

Miasta Józefowa ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 – Biuro Obsługi Klienta w zaklejonych 

kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora w 

Referacie Realizacji Projektów. 
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Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie (decyduje data 

stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. 

Z regulaminem naboru można zapoznać się w Referacie Administracji i Kadr Urzędu 

Miasta Józefowa, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, pok. 124 lub na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Józefowa. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Józefowa. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z 

uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922.) oraz ustawą z dnia 21 

listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 późn. zm.). 

 

 

 

                                                                                 

 

 

                                                                                    Burmistrz Miasta 

                                                                         /-/ inż. Stanisław Kruszewski 

 

 

 

 

 

Józefów, dnia 2 lutego 2018 r. 


