Na podstawie art. 3a ust 5 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 06 maja
2005r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych
kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 122, poz. 1020)
Dyrektor Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach
poszukuje kandydata na stanowisko urzędnicze: inspektora nadzoru robót budowlanych
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
I. Nazwa i adres jednostki:
Miejska Dyrekcja Inwestycji, 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 82.
II. Określenie stanowiska urzędniczego:
Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej.
III. Określenie wymagań związanych z wyŜej wymienionym stanowiskiem:
1. Kandydat na stanowisko inspektora nadzoru robót budowlanych powinien spełniać niŜej
wymienione wymagania określone dla tego stanowiska w załączniku nr 3 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu
terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222) oraz art. 3 ust 1 pkt 2 i 4, ust 3 pkt 2 i 3 ustawy z
dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z
późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, tj. posiadać:
a) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na ww. stanowisku,
b) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
d) wykształcenie wyŜsze,
e) minimum 5 letni staŜ pracy na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy.
2. Preferowani będą kandydaci posiadający:
a) wykształcenie wyŜsze inŜynierskie: w zakresie urządzenia sanitarne,
b) znajomość obsługi programów komputerowych (pakiet Microsoft Office,
kosztorysowe Norma i Rodos, AutoCAD),
c) prawo jazdy.
IV. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku
Inspektor nadzoru jest przedstawicielem MDI na budowie, upowaŜnionym do podejmowania
decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach
dokumentacji projektowej, przepisów Prawa Budowlanego oraz umowy o jej realizację.
Ponadto w czasie trwania budowy sprawuje kontrolę jej przebiegu w zakresie niezbędnym do
zabezpieczenia interesów MDI i przyszłych uŜytkowników.
V. Określenie wymaganych dokumentów:
a) list motywacyjny,
b) kwestionariusz osobowy,
c) Ŝyciorys zawodowy,
d) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane i preferowane oraz staŜ
pracy (odpis dyplomu i inne dokumenty lub ich kserokopie potwierdzone za zgodność

z oryginałem przez organ, który je wydał, bądź przez pracodawcę, świadczące o
posiadanych kwalifikacjach),
e) zaświadczenie o stanie zdrowia (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
f) oświadczenie kandydata o niekaralności.
V. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów
1. Kandydaci przystępujący do otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko
urzędnicze – inspektora nadzoru inwestorskiego w MDI w Suwałkach składają w
sekretariacie Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82, pok. 115, w
terminie do dnia 15 września 2005r., do godz. 10.00, wymagane dokumenty w
zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze”.
2. Na kopercie kandydaci podają imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer
telefonu.

