
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim 

poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:  

Inspektora  - czas określony 24 miesiące 

Miejsce wykonywania pracy: Kamień Pomorski  

Adres urzędu:  POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU   BUDOWLANEGO W 

KAMIENIU POMORSKIM 

WARUNKI PRACY  

Praca w siedzibie Inspektoratu i poza nią. Wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych, 

przeprowadzanie wizji i oględzin na terenie powiatu kamieńskiego (praca na wysokościach). 

Przyjmowanie interesantów, stron postępowań i udzielanie informacji.  

ZAKRES ZADAŃ  

 działalność inspekcyjno-kontrolna w zakresie budowy i użytkowania obiektów 

budowlanych  

 prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu i kompetencji 

organu  

 przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych oraz innych pism  

 współuczestnictwo w postępowaniach egzekucyjnych  

 inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

WYMAGANIA NIEZBĘDNE  

 wykształcenie: średnie budowlane lub administracyjne, średnie w trakcie studiów 

wyższych: co najmniej II rok na kierunku budownictwo, architektura, prawo lub 

administracja; najbardziej wskazane wykształcenie wyższe – budownictwo, 

architektura, prawo lub administracja; 

 umiejętność obsługi komputera ( opr. WORD, EXCEL)  

 stan zdrowia umożliwiający prowadzenie kontroli obiektów i robót budowlanych na 

terenie powiatu kamieńskiego  

 posiadanie obywatelstwa polskiego  

 korzystanie z pełni praw publicznych  



 nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe  

 posiadanie prawa jazdy kat. B 

WYMAGANIA DODATKOWE 

 samodzielność, dokładność, dyspozycyjność 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE 

 Życiorys/CV  

 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 

wykształcenia 

 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 

doświadczenia zawodowego / stażu pracy 

 Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu 

potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa 

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

naboru 

 Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 

 Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE  

 kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku 

kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu 

w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów  

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW  

 dokumenty należy złożyć do: 15 grudnia 2022 r. do godz. 15.00 

 decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu  

 miejsce składania dokumentów: 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Kamieniu Pomorskim  

ul. Wolińska 7B,  pokój  32 A (II piętro w budynku Starostwa Powiatowego w 

Kamieniu Pomorskim)  
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