
PREZYDENT MIASTA STARGARD  
o g ł a s z a  

 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZ�DNICZE  

 
W URZ�DZIE MIEJSKIM W STARGARDZIE UL. CZARNIECKIEGO 17  

73-110 STARGARD  
  

Wolne stanowisko urz�dnicze:  
stanowisko ds. przygotowania inwestycji w Wydziale In�ynierii i Ochrony �rodowiska  Urz�du 
Miejskiego w Stargardzie  
Opis stanowiska:  
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku zajmuje si� nast�puj�cymi zadaniami:  

a) przygotowuje dokumenty niezb�dne w sporz�dzaniu wniosków i decyzji dotycz�cych 
finansowania wydziału, w tym m. innymi inwestycji i remontów, 

b) przygotowuje inwestycje i remonty pod wzgl�dem formalno – prawnym i organizacyjnym, 
c) uczestniczy w procedurach wyłaniania projektantów i wykonawców robót budowlanych 

nadzorowanych przez wydział, 
d) przygotowuje projekty umów i nadzoruje ich realizacj� w zakresie dokumentacji projektowych i 

nadzorów autorskich dotycz�cych inwestycji ogólnobudowlanych, 
e) uczestniczy w pracach komisji przetargowej, 
f) gromadzi i przechowuje oraz archiwizuje dokumentacje projektowe i dokumentacje dotycz�ce 

przygotowania inwestycji, 
        
Wymagania konieczne:  
 

1) wykształcenie wy�sze o specjalno�ci budownictwo ogólne, konstrukcje budowlane lub 
architektura,  

       2)   umiej�tno�� pracy na komputerze, znajomo�� programu AutoCAD, 
       4)   znajomo�� przepisów obowi�zuj�cych w procesie budowlanym ( prawo budowlane, o planowaniu 
 i zagospodarowaniu przestrzennym, warunki techniczne jakim powinny odpowiada� budynki i ich 
 usytuowanie oraz pokrewne), kpa,  
       5)   minimum 5 lat sta�u pracy w specjalizacji in�ynierii l�dowej lub architektonicznej, 
       6)   do�wiadczenie zawodowe w zakresie przygotowywania, projektowania oraz nadzorowania     
             inwestycji dotycz�cych konstrukcji in�ynierskich, 
       5)   niekaralno�� za przest�pstwo popełnione umy�lnie.  

 
Wymagania preferowane: 
 

1) uprawnienia projektowe i wykonawcze w zakresie konstrukcji in�ynierskich lub zbli�one. 
 

Warunki pracy na danym stanowisku pracy: 
 

- zmienne tempo pracy, 
- praca w terenie, 
- cz�ste kontakty z klientami zewn�trznymi, 
- sytuacje stresowe, konieczno�� szybkiego reagowania i podejmowania wi���cych decyzji. 
 
Wska�nik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesi�cu pa�dzierniku  2016 r. wyniósł 2,9% 
 

Wymagane dokumenty:  
 

1. �yciorys z opisem dotychczasowej działalno�ci zawodowej (CV),  
2. list motywacyjny,  
3. kserokopie dokumentów potwierdzaj�cych posiadane wykształcenie,  
4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiej�tno�ciach,  
5. kserokopie dokumentów potwierdzaj�cych sta� pracy ( �wiadectwa pracy, za�wiadczenia ),  
6. ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,  
7. o�wiadczenie kandydata o niekaralno�ci za przest�pstwo popełnione umy�lnie (po zatrudnieniu 

wymagane dostarczenie za�wiadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),  



8. o�wiadczenie kandydata o wyra�eniu zgody na przetwarzanie na potrzeby post�powania 
rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustaw� z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych  (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó�n. zm.),  

9. o�wiadczenie kandydata o stanie zdrowia. 
 
Oferty nale�y składa� lub przesyła� poczt� w terminie do dnia 05.12.2016r.  
( uwaga: liczy si� data wpływu do Urz�du Miejskiego w Stargardzie )  
 
na adres:  
Urz�d Miejski w Stargardzie ul. Czarnieckiego 17 
73-110 Stargard  
w zamkni�tych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urz�dnicze - stanowisko ds. 
przygotowania inwestycji  w Wydziale In�ynierii i Ochrony �rodowiska Urz�du Miejskiego w 
Stargardzie  
Uwaga:  
1. Dokumenty składane w j�zyku obcym nale�y zło�y� wraz z tłumaczeniem na j�zyk polski.  
2. Oferty które wpłyn� do Urz�du niekompletne lub po wy�ej wskazanym terminie nie b�d� rozpatrywane.  
3. Oferty niewykorzystane w naborze zostan� zniszczone zgodnie z Instrukcj� kancelaryjn�.  
 
Bli�sze informacje mo�na uzyska� pod nr tel. 091/577-50-61, 578-36-47  
 
 


