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OGŁOSZE|{IE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Nysy
ogłasza otwarĘ i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Nysie z siedzibą w Nysie przy ul. Kolejowej 15

podinspektor

Wydział Planowania Przestrzennego

Komórka Architektury i Urbanistyki

nazri a staIlorł,iskir pracr,

Wymagania niezbędne:

l) obywatelstwo polskie lub oby,rvatelstwo palistwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
innego paIistwa, którego obywatelonl, na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisorv pfawa wspólnotowego, przysłr-rguje prawo podjęcia zatrudnienia na
terytoriutn Rzeczypospol itej Polskie.i.

2) wl'kształcellie r,r,yzsze o kierunku: architektr-lra, urbanistyka, planorvanie przestrzenne.
gospod arka przestfzelllla,

3) pełna zdolrlośó do czynrrości prawnych i korzystanię z pełni praw pr_rblicznyclr.
4) brak skazatlia prarvonlocllyIn rvyrokienl sądu za Lrmyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia pLrblicznego lub uInyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia.

Wvnlagani:r dodatkowe poz*,alające na opĘma|ne wykonylvanie zatlań na stanowisku:

i) predi'spozy"c,je osobor,vosciovre: wysoka kultura osobista. dobra organizacja pracy, chęć
Ilabyrvania iviedzv, stttnieIlność. ltonrunikat1,,wnośc, Llrniejętnośc pracy w zespole,

2) irmiejętnoŚci zall,odor,vę: biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych, umiejętność
stosowalr i a przepi sór,r, prawa w zal<res i ę planowan ia przestrzenl]ego,

3) doślviadczenie zawodor,ve:
r Co najmniej 2 letni staż pracy przy wykonywaniu czynności związanycl"t

z posiadanym rvykształceniem.

' nrile widziane doświadczerrie zawodowe w zakresie związanym
Z opracowywanietn i znrianą miejscowych planów zagospodarowania
pfzeStrzelll]ego lLrb studiłlm u,uvarunI<orvań i kierunl<ów zagospodarowania
przestrzell llego.

3. Zakres lvylronylvanych zadań na stanowisku:

l) prou,adzenie procedur zu,iązanych z opracowytvalliem i zmianą miejscowych planów
zauospodarolvaIlia przestfzellnego oraz studitttlr uwarutlkowari i kierLrnków zagospodarowania
l]l,ZcStfZell llego.

]) plz)igoto\\'\'rł,alrie pro.je|itorł uchrvał Rady, Mie_iskie.j zrł,iązanych z zagospodarowaniem
przestfzennvln,

2.



3)

4)
5)

6)
1)
8)

dokoll)łvanie anaIizy zasadności przystąpienia do sporządzania miejscowych planów
zagospodarorvall i a przestrzell llego,
Provvadzetlie re.jestru plarlórv nrie_jscolvl,ch oraz,uvIliosków o ich sporządzenie lub zmianę,
Prągoto\V}'waIlie uIllólv i prolvadzetlie rejestru uIlólł, dotycząc1,,cll zamówieli pr_rblicznycli
rV sPrarvach platlorvatlia l]rzes[fzellllego ol,az lvprowadzarrie ich clo systemu informatycznego,
dokonyrvaltie analiz ztlian lv zagospodarowaniu przestrzennym gtn iny,
opracoWy\.vanie wieloletnich prograInórv sporządzania planow nliejscorvych,
obsłLrga i prowadzenie dokLlrnentacji dotyczącej Gminnej Kornisji Urbarlisfycz1-1o_
Alch itekton icznej.

9) pI'olvadzellie itrzupełniallie lvvkazu danych o dokuriretltach zawierających irrformacje
o Środowisl<r-r i j"go ochronie w zakresie realizorvanyclr nliejscowych planów
zagospodarowatria pt,zestrzetrtlego oraz studiunl uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzetlnego.

l0) klvalifikacIa rodzajó,ul, tęretlów dokon},wana na podstawie ich fakry-cznego zagospodarowania
ir,vy,korzystallia,

1 l) zadania ponrocnicze:
a) sprarvozdawczość statystyczna,
b) obsłLlga aplikacji GE0-INFO 6 i.Net,
c) obsłLrga rv zakresie opłatr, skarbor,vej,
cl) zirtllieszczaIlie Illateriałor.v rł Bitrlet_vnie Informac.j iPLrbliczne.j .

1. Infornracja o rvarunkach pracy na stanowisku:

l ) praca \Ą peltlvlll rł 1 tlliarze czasu plac) .

2) wl,posazetlie stanorł,iska pracy: konlputer. drukarl<a. skaner. teleforr,
3) flzyczlle rł'arr-tIrlti pracy: praca z obsługą kornputera wymagająca sprawności obu rąk

irvl'tnltszolle_j pozycji siedzącej. poliój bitlro\\,y ogrzewany, ioświetlony, obsługa konlputera

Polvl'zej połow;' dobolvego wyIlliaru czasu pracy, zakres zadań obejlnuje rórvniez pracę
w terenie.

1) trciążlilvości t-tzyczne występujące w rniejscr-r wykonywania czyrności zawodowyclr:
1r'Y'konl'lvaIlie pracy \Ą, wvllltlszollej pozycji siedzącej powoduje obciążenie kręgosłr.rpa oraz
Statyczlle obciązenie mięśni tułowia, pracownik jest narażony na syndrom Sicca.

5. lnformacja o lvskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W lliesiącu poprzedzającl,nl datę Ltptlblicznietlia rlinie.jszego ogłoszenia rvskaznik zatrudnienia
osob niepelrlospralvtlvch u,Urzędzie Mie.jskim rv Ny,sie rv rozulnietliLr przepisów o rehabilitacji
zarvodowej i społecznej orazzatrudtlianiu osob niepełrrosprawnych, nie przekroczył 60ń.

6. Wvnragane dolrumenty:

l ) list lllotyrł lc1 jIl1 .

2) zyciorys curriculunl vitae z infornlacjanri o rvykształceniu i opisenl
dotychczasowego przebiegLl prac}, zawodowej,

3) kwestionariusz osobor,vy lvedług wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego r,i'Nysie lub lv Kornórce Kadr Wydziału Administracyjnego UrzędLr
Miejskiego w Nysie,

1) kserol<opie ślviadectlv pracy, zaśrviadczeIlie o zatrudnieniu w ramach umowy
o pracę (eżeli kandydat takie posiada),

5) kserol<opia dyplonrLr ukoliczenia stLldiów lvyzszych.
(-,) liseI'okclpie zaśil,iadczel1 o ukoliczotll-ch kLtrsach i szkoleniach (jeżeli kandyclat

takie posiada).



1) opil]ie, referencje (ezeli kandydat takie posiada),

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystarriu z pełrri praw
pLrblicznych,

9) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane
z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

l0) osoba nieposiada.jąca obywatelstr.va polskiego składa kserokopię dokumentu
potw ierdzaj ącą zrraj orność j ęzyka po l ski ego :

a) ceftyfikat zna.jomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin
zjęzyka polskiego na poziomie średnirn ogólnym lub zaawansowanyln,
wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajonrości Języka
Polskiego jako Obcego,

b) dokument potwierdzający ukończenie studiów wyzszych prowadzonych
w.języku polskim,

c) śtł,iadectrł,o do.jrzałości Llzvskane i,l polskirn systemie oświaty.
d) śr,i,iadectwo tlabvcia Ltprarł,nień do rvvkony,lvania zawodu tłumacza

przysięgłego rly,dane przez Ministra Sprawiedliwości.
l 1 ) kserokopia dokurnentu potu,ierd zalącego niepełnosprawnośó*

x rv przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamięrza skorzystać z uprawnienia wynikającego
zaft. 13a ustaw} zdnia2l listopada2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.z2014r.poz. 1202,

ze z,m.)

Druk krvestionariusza osobolvego jest dostępIry na stronie internetowej Urzędu Mie.iskiego
rł Ny,sie i w Kornorce Kadr Wydziału Adnlinistracl,jnego Urzędu Miejskiego rv Nysie
Lrl, Kolejor.ł,a l5.

Regularnin naboru tra woltle starrowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest

opublikowany w BIP na stronie internetowej www.nysa.pl.

\\'r,nlagane dokumentl,aplil<acy,jne lv kopercie z dopiskienl ,,Dotyczy naboru na stanowisko
podinspektora lv Kolllól,ce Architektlrry, i UrbaIlistyki Wydziału Planolvania Przestrzennego"
naIezy slt,ładac osobiście rł sekretariacie L.irzędLr Mie.jskiego w Nysie Lrl. Kole_iorva 15 pok. l02
w tennitlie do dnia 3r"r"r*"u2016r. do godz. l5]0.

Aplikacje, które lvpłyną do urzędu po wyżej określonyrn terminię nie będą rozpatrywane.

Inforrnacja o rvyniku naborll będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu lnformacji
Publicznej oraztablicy irlfornracl,jnej u,Urzędzie Miejskim wNysie przy ul. Kolejowej 15.

Wvnlagatle dokunlentv aplikacy,jne: kr.vestionariusz osobow,y i Curriculum Vitae, powinny być
opatrzolle klauzulą i podpisenl:

W_r-razaIll zgodę na przet\ł,arzanie Inoiclr danych osobowych zawaĄch w ofercie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesLr rekrLltacji zgodrrie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.

oochronie danych osobowych (Dz, U. z 20l5r. poz,2135, zę zn.) oraz ustawą zdnia
2l listopada 200Br. o pracownikach sanrorządowych (Dz.IJ. z2014r.poz.I202, ze zm.).
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