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ogłoszenia wskaźnik zatrudnierria osób
o rehabilitacji zawodorvej i społecznej otaz

OGŁOSZENIE

WOJEWODZKJ, URZĄD OCHROI{Y ZABYTKÓ§r W OLSZTYNIE
WARMIŃSKO_MAZURSKI

WoJEWo DZKI KoNSER§r/ATOR ZABYTKO§r
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Nr ogłoszerria w BIp KrRM łOĄ8 f"

Starszy inspektor ds, zabsltków nieruchomych

\\' miesiącu poprzedzającyltl datę upubLicznienia
niepełnosprarvlrvch rv urzędzie, rv tozumieniu przepisów
za ttudnieniu o s ć;b niep ełno sprarł,ny6[, rłl.no si p o niż ej 69' o.

\Wymiat etatu: 1

Liczba mieisc pracy: 1

Miejsce wykony'wania pracy: \Tojewódzki Urząd Ochron1, Zabvtków w Olszq,.nie, rr1, Podwale 1, 10,016
O1szq,rr

Główne obowiązki:
l prorvadzenie postępowań adrninistracl,jrrl.ch orz.z pnygotowvwanie prolektólv decllzii i postanolvień

u, zakresie uregulorłanyrn przepisami ustźr§l, z d:nj,:, 23 llpca 2003t. o ochronie zaby1[$q, i opiece nacl
zall1.tkarrri oraz przepisami prlrvr zuiązrnymi z w/w rrstawa, w odniesienirr do zabl.tkórv rrierrrchomyclr;

. przygoto\łTvanie i konsultolł,anie projektórv decyzJi o ustalerrru 1okalizacjr celu publicznego, deq.zji
o r.vatunkach zabudorłl,, rvnioskólv do właścrrr.l.ch otganórv nadzortr budorvlanego i ochrony środor.viska
ofaz tefeno\T'ch orgarrór,v administracji tządorvej i sanorządowej dotyczącyclr wszczęcia postęporvarria
administracyjnego b4dź do proktrraturry celem r.vszczęcia postępowania karnego;

o ldzial w irrspekcjach zabvtkólv nieruchomyclr oIaz uczestniczv r,v kontrolaclr prowadzonych przez
upoważruorryclr do tego plźrco\ł,ników posiadając;,6[ kwalilrkacje do iclr przepror,vzrdzeni, rł, celu
strvierdzenia stanu zachowania, określenia sposobu prawidłorvości użytkowania, oceny zakresrr
i PrawidłowoŚci w],kon\-r.vanvclr prac konserwatorskich, restauratotskiclr i robót budorvlarrvch,
potwierdzone prcltokolami z porłtższvclr cżllnrro5.' otaz zak<>ilczone stoso,wnylni zaleceniarni i lvłaścilr,l,rni
decvzjanri;

. przl'gotolr,trvanie i konsrrltorvarrre z bezpośredrrim przełożontm projekq, rvniosków i postanorvień rr. celu
uzgodnienia miejscor.v,vch plzrnów zagospodarowania przesttzennego, popfiez zbietanie niezbęclrrl,clr
irrforrnacji w §,m zaktesie i przekazlłvanie iclr bezpośredniemrr przełożonemu;

r rr,spółdziala tla tzecz rea\lzacJi zadań statutorrł,,ch \VLIOZ, Uzyskule i ptzekaalje do ul-d2iu1., i7^*
lnfotmacjc o zabvtkach nieruclroml,ch , rł, zrviązku z prou,adzoulmi postępowaniami dofi,cząc,vmi dec,vzji
o zezlvolerriu na realizację lrrweswcji drogorvej, dec,izli o ustalaniu lokalizacji kolejor,vej iub decyzji
o zezwoleniu la reallzltcje inwesfr cji rv zakresie użvtkrr publicznego,

Iil7arunki pfacy:
r Warunki dotyczące charakteru pfacy na stanowisku i sposobu rłykony,wania zadań

1. praca administracl,ino - biurorva;
2. tl,jazdv służborł,e zwięane z ldz,iałetn rv inspekcjach i kontrolach obiektów zabl,.tkorłr,ch

Miejsce i otoczenie organizacyjno - technicżne stanowiska pracy
\X|-stępr.ln uciążlilve i szkodlirve warunki prac1.:
1. ptaca pfty komputerze co lla,jmrilej ptzez połou,ę dobolvego rT.rniarr,r czasrr plac)r (powl,żej 4 godzin

dziennie),
2. ograniczona możlirvość poruszania się po budvnku - brak wind, podiazdu, drzwi o odporłredniej

szetokości,
3. zmienne rvarunki atmosfen,cżne precy rv teretrie.



rJ7ymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy
wvkształcenie: wyższe rv zakresie: zabr.tkoznarvstwo; ochrona dóbr kultuq,, lristoda sztuki, architektura,
archeologia, budownictrvo, konsenvacja zabr,tków, muzealnic§ł,o lub rr,r,źsze * studia pod,vplomolve \\r wrv,
kierunkach;

Pozostałe wymagania niezbędne:
r znaiomość ustarł1, o ochronie zab1,1[$1y i opiece nad zabl,tkzrmi,
o znaiorność przepisów l(odeksu postęporvania administracl,jnego;
o znaiomość prawa budow-lanego;
o znaiorność ust2\\Ąl o planolłzniu i zagospodaro\\,211iu prżestfzenn\Im,
r znaiomość ustaw1, o ochronie dan1.6[ osobolłr,clr;
o zrraiorność usta\łT o opłacie skarbolvej;
. znaiomość ustawr. o ochronie przl,rod1,;
. zrraiomość ustawt, o dostępie do informacji publrczncj;
o znaiomoś ć rozporządzeń i innych aktórv rłr-konarvczr.ch do wl mienion\.ch ustaw,

wymagania dodatkowe
1 kurs),, szkolenia bhp, p,poż

urnie,iętność obsługr tlrządzei,L biurou,\,clr (<omputet, skaner, kserokopiarka, aparat fotogtaficznr,, fax)

znajomość jeą.ka nienieckiego/arrgrelskiego na poziomre podstarł,ouł-m.

IJ/ymagane dokumenty i oświadczenia:
. żrcion,s i iist moq-u,acljrl1,1

r oświadczenie kandl,data o rłf,rażeniu zgodr- rra pfzef\vafu anie danl.clr osoborłl-clr do celórv rekrutacl.jnr-clr;
r oświadczenie kandvdata o korz1 staniu z pełni pralv plrblicznl clr;
o oświadczenie kandl,data o nieskazanirr ptarvomocrrt-m xl-rokiem za umr.ślfle przestępstwo lub umr,ś]ne

pfzestępstwo skarborve;
o kopie dokrunentólv potrłrerdzaiĄc),ch rr'],kształcenie;
o kopia dokumentrr pohvierdzającego posiadanie polskiego obr-rvatelstrł.a iub ośrłiadczenie o posiadanirr

obl.watelsnva polskiego;

Inne dokumenĘ i oświadczenia:,
o kopie świadecnv prac1. i irrnl,clr dokumentórv potwierdzając),ch klvalifikacje i rrmiejętności kand_r,data.

a

a

Dokumenty należy sMadać do dnia:
pod adtesem:

18.01.2018 r.
\\bjerłódzki Urząd Ochronl- Zabl,tkórv w Oisz§łrie
ul. Podrvale 1, 10,07 6 Olszfirr.

Inne informacje:

Nasz utząd iest pracodavrcą tównych szans i wszystkie aplikacie sątozważane ż tó,,ń,ną u\ń/agą bez względu
na płeĆ, wiek, niepełnosptawność, tasę, natodowość, przekonania politycżne, ptżynl^leżność zvłiązkową
pochodzenie etniczne, wyznanie, otientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę ptawnie chronioną.
Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że wanrnkiem spełnienia wymagń formalnych jest nadesłanie
§/ teffiinie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym oświadczeń, zalńetających własnoręczny podpis aplikanta,
Lista osób spełniająca wymos formalne zostanie udostępniona w siedzibie Urzędu o:rzlż ,§t BIP Urzędu na stronie
internetowei www.bio,wuoz.olszrvn,ol.
Oferty niekompletne onz złożone po terminie (iczy się data u.pły"wu do Urzędu) nie będą tozpatrywane.
Kandydaci/ kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru żostanąpoinformowani telefonicznie lub drogĄ
elekttoniczną o terminie jego pueptowadzeńa.
Po zakończeniu rekrutacji oferty odzucone podlegają komisyjnemu zltszczeńts w terminie nie wcześrriej ńż 30 dń
od zakończeńa rekrutacji, ,'

Prosimy o przesyłanie dokumentów z dopiskiem ,,Nabór na stano\ilisko stafsżego inspektora ds. zabytków
nieruchomych". Dodatkowe infotmacje n:'ożtta uzyskać pod numerem telefonu (89) 52I-85-32.
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