
OGŁOSZENIE O NABORZE NA §TANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Nysy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - urzędnicze

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

podinspektor

Wydział Rozwoju Infrastruktury

ltanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej 1ń
innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lń
przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnięnia na

terytorium Raeczypospolitej Polskiej,
2) wyksźałcenie wyższe politechniczre o kierunku zvlipanym z budownictwęm

w specjalności: inżynieria sanitarna, konstrukcje budowlane i inżynierskie,
budownictwo miej skie, budownictwo przemysłowe, inne pokrewne,

3) pełna zdolność do cąmności prawnych i korzystanie zpełń praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżęńa publicznego lń umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe pozrvalające na opĘmalne łvykonywanie zadań na stanowisku:

1) predyspozycje osobowościowe: kreatywnośó, odpowiedzialność, umiejętność radzenia
sobie ze stresem, umiejętność pracy w zespole,

2) umiejętności zawodowe: wiedza techniczna w zakresie budownictwa ogólnego,
znajomość procesów inwestycyjnych i postępowania administracyjnego, bardzo dobra
znaj omość obsługi komputera.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) koordynacja rcaltzacjt, wyulaczanych na bieżąco przęz przełożonego, zadań
rzeczowych,

2) sprawowanie kontroli nad realizowanymi zadańarri1 ze szczególnymuwzględnieniem
terminowości, właściwego wykonawstwa zgodnie z dokumentacją techniczną, wiedzą
techńczną, kosźoryserą zawartąumową i przepisami prawa budowlanego,

3) wspóĘraca z Biurem Zamówiń Publicznych w szczegóIności w zakesie zlęcańa
przeprowadzenia procedury przetargowej,

4) uczestniczenie w pracach komisji przetargowej w celu wybrania najbardziej korzystnej
oferty r ealizacji zadań,



5) udział w komisyjnym, protokolamym,przekazańaplaców budów dotyczącychzadań
inwestycyjnych,

6) orgańzacja odbioru robót zakończonychzadań,udział w czynnościach odbiorowych,
zg}aszańe zakończęńa budowy oraz występowanie z wnioskami o udzielenie
pozwolenia na uĄrtkowanie do właściwych organów zgodnie z przepisami prawa
budowlanego,

7) orgańzaqa iadział w radach budowy,

8) wspófudział i współdziałńę prry prowadzeniu kontroli finansowych realizowanych
zadań,

9) prowadzenie nadzoru i współdziałanie nad wykonywaniem obowiązków ptzez osoby

i firmy sprawujące kompleksowy nadzór inwestorski nadzadańamt inwestycyjnymi,

10) organizacjaiudzińw przeglądach w okresie rękojmi (gwarancji) realizowanychzadań,

11) wykonywanie cąmności zuliązanyń z nadzorowaniem, wyznaczonych przęz
prze)ożonego, zadań (wobec, których nie ustanowiono nadzoru inwestorskiego,
o którym mowa w pkt 9), w tym w szczególności:

a) zapoznańe się z dokumentacją projektową, warunkami decyzji o ponvoleniu na
budowę,

b) zg}aszanie przełożonemu wad, w prąrpadku stwierdzenia ich w dokumentacji
projektowej, współdziałanie ze stanowiskięm IR.PR w celu wyeliminowania wadprzez
projektanta,

c) udział w protokolarnym przekarywańu wykonawcy robót terenu (placu) budowy,
przekazyw ańe wykonawcy dziennika budowy,

d) kontrola realizaĄi zadańa (robót) w zakresie niezbędnym do zabezpieczeńa
interesów zamawiĄącego iprzyszĘch użytkowników, w tym m, in.:

. kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową,
kosźoryserą umową na ich rcalizaĄę, Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

. kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramęm oraz
terminowości ich wykonania,

. kontrola pod względem finansowym realizowanego zadańą

. dokonywanie wpisów do dziennika budowy potwierdzających pobyty na
budowie i dokonane c4mności,

. kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych mateńałów,
aw szczególności zapobieganie wbudowaniu wyrobów wadliwych i nie
dopuszczonych do obrofu i stosowania w budownictwie,

e) zawiadamianie przełożonego i właściwych organów nadzoru budowlanego
o prąrpadkach naruszenia prawa budowlanego,

I rozstrzyganie wątpliwości natury techniczrrej powstałe w toku wykonywania
robót, aw razię pottzeby z autorem projektu lń rzeczozrlawcą budowlanym,

g) przekazywanie przełozonemu informacji o stwierdzonych niezgodnościach
wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową,
nieprawidłowościach procesów technologicznych, użyciu niewłaściwych
materiałów, wadach w wykonywaniu robót,

h) wnioskowanie z|ecańa prowadzenia nadzoru autorskiego, współdziałanie
znadzoręm autorskim,



i) podejmowanie decyzji w sprawie natychmiastov/ego wykonania robót
konieczrrych d|a zapobieżenia bezpośredniemu ńeberyieczeństwu dla zdrowia
Iub Ęcia ludzi lub w celu uniknięcia strat,

j) przedkładańe prze}ożonemu opinii doĘczących ewentualnej konieczności
wykonania robót dodatkowych lub zamiennych oraz sprawdzanie kosźorysów
dotyczących tych robót,

k) współudziŃ przy sporządzaniu wniosków o dotacje do fundacji (eśli takie
są sporządzane w stosunku do nadzorowanego zadanta),

l) dopilnowanie wyznaczenia w terminie odbiorów budowlanych oraz
sprawdzanie dokumentacji powykonawczej,

ł) uczestniczenie w sporządzaniu inwentaryzacji robót w toku,

m) uczestniczętńę w radach budowy,

n)kontrolowanie kompletności dokumentów i zaświadczeń przedstawionych
przez wykonawcę zadańaniezbędnych do przeprow adzęńa odbiorów robót,

o) potwierdzanie zapisu kierownika budowy w gotowości zadańa do odbioru
końcowego,

p) uczestniczenie w czynnościach odbioru zadańaiprzekazańl go do uĄrtku,
w tym skompletowanie dokumentacji powykonawczĄ,

r) przygotowanie wniosku o wydanie decyĄi o pozwoleniu na użytkowanie
przedmiotu zadańa(eśli jest to wymagane),

s) kontrola usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru,

t) organizowanie i lczestńczenie w przeglądach w okresię rękojmi lń
gwarancji,

l) spotządzanie zamówień na mateiŃy, załatwiańe spraw magaąmowych,
prowadzenie rozliczęń materiałów (w przrypadku zastosowania materiałów
p owi erzonych pr zez zarrlow iĄąc e go),

w) osobiste przestrzegalie i kontroIa przestrzegania przez pozostĄch
uczestników procesu budowlanego zasad, trybu, procedur, terminów
wynikających z przepisów prawa budowlanego.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) wyposżenie stanowiska pracy: sprzęt informatyczny - stanowisko komputerowe wraz

zurządzetiami peryferyjnymi, oprogramowanie systemowe, biurowe, pomocnicze, telefon,

3) ftzyczne warunki pracy: praca z obsługą komputera w5rmagająca sprawności obu rąk

i wlłnuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany i oświetlony, obsługa komputera

powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, budynek jest dostosowany do potrzeb osób

niepełnosprawnych (wejście główne posiada podjazd, winda), praca w terenie,

4) uciązliwości ftzyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych:

wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciążenie kręgosłupa oraz

statyczne obciązenie mięśni tułowia.



5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poptzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaznik zatrudnienia
osób nięełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Nysie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej orazzatrudńaniu osób niepełnosprawnych, nie przehoczył 6Yo.

6. Wymagane dokumenĘ:

l) list motywacyjny,
2) życiorys curriculum vitae z informacjami o wyksźałceniu i opisem

dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu

Miejskiego w Nysie 1ń w Biurze KadrUrzędu Miejskiego w Nysie,
4) kserokopie świadectw pracy, zaświadczeńe o zatrudnieniu w ramach umowy

o pracę w celu ustalenia wymaganego stazu pracy (1eżeli karrdydat takie posiada),
5) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
6) kserokopie zaświadczeń oukończonych kursach i szkoleniach (eżeli kandydat

takie posiada),

7) opinie, referencje (jeżeli kandydat takie posiada),

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publiczńych,

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

10) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu
potwierdzaj ącą znaj omo śó j ęzyŁ.a po lskiego :

' certyfikat znajomości języka polskiego poświadczaj ący zdany egzańn
z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym,
wydarty przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka
Polskiego jako Obcego,

' dokument potwierdzający ukończęńę studiów wyższych prowadzonych
w języku polskim,

. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
' świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu thlmacza

przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.
1 1 ) kserokopia dokumentu potwierdzającego nięełnosprawność*

* w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zanięrza skorzystać z uprawnienia wynikającego
z art. I3a ustawy z dnia 2l listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. TJ. z 20116r. poz. 902
ze z-m.)

Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie intemetowej Urzędu Miejskiego
w Nysie i w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Regulamin naboru na wolne starrowiska urzędńcze w IJrzędzie Miejskim w Nysie jest
opublikowany w BIP na stronie internetowej www.nysa.pl.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko
podinspektora w Wydziale Rozwoju Infrastruktury" naleĘ składać osobiście w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 pok. I02w terminie do dnia 28 listopada}Ll7r.
do godz. 1500.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.



Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie intemetowej Biuletynu Informacji

Publicznej oraztablicy informacyjnej wUrzędzie MiejskimwNysie przyul. Kolejowej 15.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy i Curriculum Vitae, powinny byó

opatrzone Haunilą i podpisem:

,,Wyrużarnzgodę naprzeffilarzanie moich danych osobowych zawartychw ofercie dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z lstawą z dńa 29 sierpnia I997r.

oochronie danych osobowych (Dz. U. z 20I4r, poz. II82 zę zm,) oraz ustawą zdńa
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz.902 ze zm.)" .

Data publika clt .ł? .II.2O7'7r,


