
• Ogłoszenie nr: 178153 
• Data ukazania się  ogłoszenia: 24 lutego 2016 r. 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku 
• Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 
• poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: 
• inspektor nadzoru budowlanego 

• W miesiącu poprzedzającym datę  upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 
urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, jest niższy niż  6%. 

Wymiar etatu: 1 
• Liczba stanowisk pracy: 1 

Adres urzędu 
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku 
Handlowa 6 
15-399 Białystok 

Miejsce wykonywania pracy: 
• Białystok i teren woj. podlaskiego 

Zakres zadań  wykonywanych na stanowisku pracy: 
• Prowadzenie spraw w zakresie postępowania odwoławczego od rozstrzygnięć  I instancji dotyczących samowoli 

budowlanych, odstępstw od warunków określonych w pozwoleniu na budowę, pozwoleniu na użytkowanie 
dotyczących utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym 

• Prowadzenie postępowań  odwoławczych w sprawach egzekucji w administracji 
• Udzielanie odpowiedzi na skargi do sądów Administracyjnych 
• Prowadzenie inspekcji i kontroli w terenie 

Warunki pracy 
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań  

praca biurowa, kontrola w terenie 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
praca przy komputerze 

Inne 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy 
niezb ę dne 

• wykształcenie: wyższe budowlane 
• doświadczenie zawodowe/staż  pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z 

budownictwem 
wymagania dodatkowe 

• doświadczenie w pracy w organach nadzoru budowlanego lub administracji architektoniczno-budowlanej 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

• życiorys i list motywacyjny 
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji 
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 
• oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe 
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu 

obywatelstwa polskiego 
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe 

Inne dokumenty i oświadczenia 
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność  - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających 

skorzystać  z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą  się  w gronie najlepszych 
kandydatek/kandydatów 

Termin skladania dokumentów: 
20-03-2016 

Miejsce składania dokumentów: 
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
Handlowa 6 
15-399 Białystok 

Inne informacje: 
Kandydaci zakwalifikowani zostaną  powiadomieni telefonicznie o terminie rozpoczęcia rozmowy wstępnej. 
Oferty odrzucone zostaną  komisyjnie zniszczone. 
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 85 748 12 70 lub w sekretariacie WINB. 
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