
ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO 
W KIELCACH

poszukuje kandydata na stanowisko: 

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH  

Zadania główne:   

• Kierowanie pracą Inspektoratu w celu realizacji, na terenie powiatu kieleckiego zadań 
i  obowiązków  ciążących  na  organie  nadzoru  budowlanego  zgodnie  z  ustawą
 z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. 2020.1333.tj.),

• Dokonywanie  czynności  z  zakresu  prawa  pracy  wobec  członków  korpusu  służby
cywilnej, zatrudnionych w Inspektoracie.

Wymagania niezbędne: 

• Wykształcenie wyższe 
• Uprawnienia budowlane bez ograniczeń, 
• Min. 5 letni staż pracy, 
• Znajomość  przepisów  prawa  administracyjnego,  prawa  budowlanego,  ustawy  o

służbie cywilnej, prawa pracy i o finansach publicznych,
• Posiadanie prawa jazdy do prowadzenia samochodu osobowego kat. B,
• Samodzielność w podejmowaniu decyzji,
• Umiejętność organizacji pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

• List motywacyjny,
• CV,
• Kopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie

zawodowe,
• Kopia dokumentu potwierdzająca wykształcenie,
• Kopia uprawnień budowlanych,
• Kopia  dokumentu  potwierdzającego  posiadanie  polskiego  obywatelstwa  lub

oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• Kopia prawa jazdy,
• Oświadczenia: 

• o  posiadaniu pełnej  zdolności  do czynności  prawnych  i korzystaniu z pełni
praw publicznych,

• o  niekaralności  za  przestępstwo  popełnione  umyślnie  lub  umyślne
przestępstwo skarbowe,



• o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oraz  na  przedstawienie  Staroście  Kieleckiemu  kandydatury  na  stanowisko
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach,

• ewentualne referencje.

Informacje o metodach i technikach naboru:

• weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
• analiza merytoryczna aplikacji,
• rozmowa kwalifikacyjna.

Termin składania dokumentów:
do dnia 28.12.2020 r.
w kopercie zaklejonej z opisem:
„Kandydat na PINB w powiecie kieleckim”

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach 
Al. IX Wieków Kielc 3,  25-516 Kielce, 

Inne informacje:

Niniejszy nabór ma na celu wyłonienie 3 lub więcej kandydatów spełniających wymagania
formalne  w  zakresie  umożliwiającym  przesłanie  ich  dokumentacji  aplikacyjnej  Staroście
Kieleckiemu,  celem dokonania ostatecznego  wyboru i  powołania  powiatowego inspektora
nadzoru budowlanego.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres zamieszkania, numer telefonu, adres  
e-mail.

Nadesłane aplikacje kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani przez Świętokrzyskiego
Wojewódzkiego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  w  Kielcach  do  wskazania  Staroście
Kieleckiemu  nie  będą  zwracane  kandydatom  i  pozostaną,  dla  celów  dowodowych,  
w dokumentacji WINB w Kielcach nie dłużej niż do czasu zakończenia procesu naboru na
PINB w powiecie Kieleckim, wówczas zostaną komisyjnie zniszczone chyba, że składający
wyraźnie zażąda ich zwrotu.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr. tel: 41- 345-38-70 wew.206,


