
OZ/27/2017 

 
Ogłoszenie Nr OZ/27/2017                                                                              
Prezydent Miasta Katowice 
ul. Młyńska 4, Katowice 
Urząd Miasta Katowice 
 
poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej                     
w Wydziale  Budownictwa i Planowania Przestrzennego. 
 
Wymagania niezbędne: 

 wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: architektura, budownictwo,  
 minimum 3-letni staż pracy, 
 udokumentowane minimum roczne doświadczenie zawodowe w biurze projektowym na stanowisku projektanta lub                

w administracji samorządowej na stanowisku o zakresie zadań podobnym do oferowanego,   
 posiadanie uprawnień do projektowania bez ograniczeń, 
 obywatelstwo polskie, 
 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 
 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 zgoda na przetwarzanie danych osobowych,  
 bardzo dobra znajomość ustawy Prawo budowlane, 
 dobra znajomość przepisów ustaw:  

 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
 Kodeks postępowania administracyjnego, 

 dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (MS Word, MS Excel).      
 
Wymagania dodatkowe: 

 samodzielność i umiejętność postępowania w kontaktach ze stronami, 
 umiejętność redagowania pism, 
 umiejętność pracy w zespole, 
 odporność na stres, 
 obowiązkowość i dyspozycyjność. 

 
Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie: 

 przygotowywała decyzje o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego, 
 przyjmowała zgłoszenia budowy obiektu budowlanego i przystąpienia do robót budowlanych, 
 wydawała zaświadczenia i opinie o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 
 przeprowadzała procedury egzekucyjne w przypadku nie usunięcia obiektów tymczasowych sytuowanych na podstawie 

art. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa budowlanego. 
  
Warunki pracy na danym stanowisku:  

 pełny wymiar czasu pracy, 
 miejsce pracy – Katowice, Rynek 13,  IV piętro /budynek wyposażony w windę, do pokonania kilka schodów na parterze/, 
 praca:  przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz telefonicznego i bezpośredniego kontaktu    

z klientem.  
 
Wskaźnik zatrudnienia: 
W marcu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów                    
o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%. 
 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów: 
 kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji (dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Miasta Katowice  lub w Urzędzie Miasta Katowice), 
 życiorys zawodowy  /CV/ -  odręcznie podpisany,  
 list motywacyjny - odręcznie podpisany,  
 kserokopia odpisu dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, 
 kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres minimum 3-letniego stażu pracy 

/zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,  
 kserokopie dokumentów potwierdzających okres minimum  rocznego doświadczenia zawodowego w biurze projektowym 

na stanowisku projektanta lub w administracji samorządowej na stanowisku o zakresie zadań podobnym do oferowanego 
/przez doświadczenie zawodowe rozumie się staż pracy, realizowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności 
gospodarczej albo praktyki i staże/,   

 kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do projektowania bez ograniczeń, 
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 oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
 oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 
 oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe, 
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 

dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, 
 osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach 

samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.  
 
Oferty wraz z dokumentami należy składać:   
 

w  zamkniętej  kopercie  opisanej  imieniem  i nazwiskiem, adresem,  telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę                  
z adnotacją: "NABÓR NR OZ/27/2017 na stanowisko urzędnicze – inspektor - w Wydziale Budownictwa i Planowania 
Przestrzennego" w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do piątku                           
w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową, w  nieprzekraczalnym terminie  do dnia  4 maja 2017 r. 

 
Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą 
rozpatrywane. 
 
Informacje dodatkowe 
 
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście 
w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone. 
 
Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku 
pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.  Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.    

 

          Prezydent Miasta Katowice 
          Marcin Krupa 


