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NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  

 
W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARGARDZIE UL. CZARNIECKIEGO 17  

73-110 STARGARD  
  

Wolne stanowisko urzędnicze:  
stanowisko ds. budownictwa w Wydziale Inżynierii Urzędu Miejskiego w Stargardzie.  
 
Opis stanowiska: 
 
 Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za:  

1) pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie robót budowlanych realizowanych przez 
wydział , weryfikację dokumentacji technicznej dotyczącej robót budowlanych, 
2) pełnienie funkcji doradcy w sprawach budowlanych w jednostkach współpracujących       
z wydziałem,  

       3) wykonywanie czynności wynikających z zadań realizowanych na podstawie porozumień      
       z innymi gminami i jednostkami organizacyjnymi, 
       4)  kontrolowanie wydatków i dochodów budżetu wydziału, 

 5) kontrolowanie i nadzorowanie realizacji umów, w tym sprawdzanie i rejestrowanie     
faktur i rachunków, 
6)  uczestniczenie w procedurach mających na celu wyłonienie wykonawców usług, dostaw 
i robót    oraz  przygotowanie projektów umów i zleceń na te zamierzenia, 
7) analizowanie stanu istniejącego i przedstawianie programów i propozycji infrastruktury 
komunalnej, 
8) przygotowanie części merytorycznej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
9) przygotowanie projektów umów, 

     10) załatwianie indywidualnych spraw obywateli, 
     11) sporządzanie wymaganej sprawozdawczości, 
     12) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji oraz archiwizowanie dokumentacji    
      budowlanej i dokumentacji prowadzonych spraw. 

 
Wymagania konieczne:  
 

1) wykształcenie wyższe o specjalności budownictwo ogólne lub konstrukcje budowlane,  
2) znajomość przepisów prawa budowlanego oraz kpa,  
3) znajomość obsługi komputera, 
4) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 
5) znajomość zasad kosztorysowania typu ”norma”, 
6) posiadanie uprawnień budowlanych w branży konstrukcyjno – budowlanej. 

 
Wymagania preferowane: 
 

1)  3 letni staż pracy , 
2)  doświadczenie w pracy z przedsiębiorstwami budowlanymi, 
3)  znajomość procedur wymaganych przy realizacji inwestycji i remontów, doświadczenie 

w organizowaniu pracy pracowników. 
 

Warunki pracy na danym stanowisku pracy: 
- praca w terenie, 
- dyspozycyjność, 
- praca przy monitorze, 
- częste kontakty z klientami zewnętrznymi, 



- sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania wiążących decyzji. 
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu listopadzie 2017 r. wyniósł 2,91% 

 
Wymagane dokumenty:  
 

1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),  
2. list motywacyjny,  
3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,  
4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i 

umiejętnościach,  
5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, 

zaświadczenia ),  
6. ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,  
7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (po 

zatrudnieniu wymagane dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),  
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania 

rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.),  

9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia. 
 
 
Oferty należy składać lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 31.12.2017 r.  
( uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Stargardzie )  
 
na adres:  
Urząd Miejski w Stargardzie  
ul. Czarnieckiego 17 
73-110 Stargard  
 
w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko 
ds. budownictwa w Wydziale Inżynierii  Urzędu Miejskiego w Stargardzie”  
Uwaga:  
1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  
2. Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą 
rozpatrywane.  
3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.  
 
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 091/577-50-61, 578-38-87  
 
 


