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Burmistrz Miasta Sochaczew oglasza konkurs na stanowisko
lnspektora

W Wydziale lnwestycii i Modernizacji
Urzqdu Miejskiego w Sochaczewie

1) Wymiar etatu: 1

2) Liczba stanowisk pracy: 1

3) Wymagania w stosunku do kandydata
3.1 Niezbedne:

a. Wyksztalcenie wyisze techniczne og5lnobudowlane - kierunki (w kolejno6ci preferencji):
iniynieria ladowa, architektura

b. Do3wiadczenie zawodowe: min.3letni sta2 pracy
c. znajomoii regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego wraz z rozporzadzeniami

wykonawczymi dotyczqcymi procesu inwestycyjnego,
d. UmiejQtnosi obslugi komputera i program6w komputerowych w tym m.in. MS Office, Open

Office, Norma Pro
e. Niekaralnosd za przestqpstwo z winy umySlnej
f. Pelna zdolno5i do czynnoici prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych

3.2 Dodatkowe:
a. Uprawnienie do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
b. stai pracy zwiAzanej z realizacjq procesu inwestycyjnego
c. Do6wiadczenie zawodowe zwiqzane z pracq w administracji samorzqdowej
d. Przynale2noSd do samorzqdu zawodowego
e. ZnajomoSi ustawy prawo zam6wieri publicznych, ustawy Kodeks cywilny, ustawy o samorzqdzie

gminnym, Kodeksu postqpowania ad m inistracyjnego
f. Znajomo5i program6w komputerowych w zakresie kosztorysowania i projektowania

technicznego
g. Umiejetnosi pracy w zespole
h. Komunikatywno$i
i. Odpowiedzialno5dirzetelno6d

4) Zadania na stanowisku obejmujq w szczeg6lnoSci:
a) Programowanie inwestycji miejskich w zakresie budynk6w i obiekt6w budowlanych poprzez

wielko6ci i koszty zadania oraz zgloszenie go do budietu
b) Wnioskowanie o wszczqcie postepowania przetargowego i przygotowanie opis6w przedmiotu

zam6wienia do przetarg6w na wykonawc6w prac projektowych, rob6t budowlanych oraz
braniowych inspektor6w nadzoru - zgodnie z,,UstawQ Prawo Zam6wief Publicznych" z dnia
29.01.04 r. z p6iniejsrymi zmianami . Uczestnictwo w komisjach przetargowych

c) Uzgadnianie warunk6w umownych wraz z przygotowaniem projekt6w um6w; zawieranie um6w na
nadzory oraz prace projektowe i wykonawcze realizowane przez miasto

d) Nadzorowanie wykonania prac projektowych i wsp6lpraca z Projektantem poprzez :

. spisanie zalozed projektowych

. uzgodnienie projektu koncepcyjnego

. kontrola przestrzegania warunk6w umowy

. sprawdzenie projektu technicznego i przedmiaru rob6t
e) Uryskanie pozwolenia na budowq

0 Nadzorowanie wykonania prac budowlanych i wsp6lpraca z Wykonawcq poprzez :

. rejestraciq dziennika budowy

. zgloszenie rozpoczqcia inwestycji wlasciwym organom

. wprowadzania wykonawcy w teren /protok6/



. bieZeca kontrola realizacjiw terenie we wsp6lpracy z inspektorem nadzoru i projektantem

. branie udzialu w naradach koordynacyjnych

. kontrola przestrzegania warunk6w umowy przez Wykonawce

o zwolanie komisji odbioru po zakofczeniu rob6t iprzekazanie uiytkownikowi
. kontrola w okresie gwarancji i odbi6r pogwarancyjny / protok6l /

Prowadzenie rozliczeri finansowych realizowanych zadai - rozliczenie z wykonawcami , kontrola i

ewidencja koszt6w zadad
Przygotowanie sprawozdaf ibie2qcych informacji o realizacji zadari
Rozpatrywanie wniosk5w Radnych i postulat6w Mieszkaic6w w zakresie realizowanych inwestycji
ZnajomoSi zagadnief sEsiednich stanowisk pracy w zakresie umoiliwiajacym prowadzenie
zastQpstwa w razie potrzeby
Wykonywanie innych zadari zleconych przez Naczelnika Wydzialu, a wynikajqcych z prac Wydzialu

5) Warunki zatrudnienia:
Praca biurowa w budynku Urzedu Miasta, przewa2nie siedzaca, przy monitorze ekranowym powy2ej 4h
dziennie. W budynku Urzedu zainstalowana jest winda, jest podjazd dla os6b niepelnosprawnych,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane sq dla os6b niepelnosprawnych. Brak jest
specjalistycznych urzadzef umoiliwiajqcych pracq osobom niewidomym, niedoslyszQcym lub
gluchoniemym.

6) Wskainik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych:
W miesiecu poprzedzajacym datQ upublicznienia ogloszenia wskainik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych
w UrzQdzie Miejskim, w rozumieniu przepis6w irehabilitacji zawodowej ispolecznej oraz zatrudnieniu os6b
niepelnosprawnych, wynosil co najmniej 6%

7) Wymagane dokumenty:
a. Odpis dyplomu ukoriczenia szkoty wyzszej
b. cv.
c. List motywacyjny
d. lnne dokumenty potwierdzajQce posiadane uprawnienia idoswiadczenie zawodowe

O6wiadczenie o niekaralnoici
Oiwiadczenie o korzystaniu z pelni praw publicznych
Oiwiadczenie o posiadaniu pelnej zdolno3ci do czynnoici prawnych
OSwiadczenie o wyraianiu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie

8) Oferty naleiy kierowad poczte na adres: Urzqd Miejski w Sochaczewie ul. 1 maja 15,96-500 Sochaczeq
lub skladai w Biurze Obslugi Klienta na parterze w godzinach pracy Urzqdu tj. 8m - 16m do dnia
16.10.2017r. w zakleionvch kooen :

Nab6r na lnspektora
tlrydzial lnwestycji i Modernizacji

9) Dokumenty dostarczone po terminie nie bedE rozpatrywane. Skontaktujemy sie z wybranymi
kandydatami spelniajQcymi wymogi formalne w celu zaproszenia na rozmowq kwalifikacyjna, w oparciu
o kt6ra podjeta zostanie decyzja o naborze.
lnformacja o wynikach naboru zostanie umieszczona
ogloszeh w Urzqdzie Miejskim w Sochaczewie.
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na stronie www.sochaczew. pllbio oraz na tablicy
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