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OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Inspektor  w Wydziale Architektury, Budownictwa i Planowania - I
(nazwa stanowiska pracy)

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w październiku 2020 r. w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%

1. Wymagania niezbędne:

1) Wykształcenie  wyższe  o  kierunku  architektura  lub  urbanistyka,  planowanie
przestrzenne,  gospodarka  przestrzenna,  ekonomia  polityczna,  gospodarka  i
zarządzanie publiczne, analityka gospodarcza, polityki miejskie,

2) Minimum 3 - letni staż pracy – praca na podstawie umowy o pracę,
3) Niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego  

lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz praw publicznych,
5) Obywatelstwo polskie ( z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada

2008 r. o pracownikach samorządowych),
6) Nieposzlakowana opinia,
7) Znajomość  przepisów  prawa,  niezbędnych  do  pracy  na  stanowisku  będącym

przedmiotem  naboru,  umiejętność  ich  interpretacji  oraz  wykorzystywania  do
wykonywanych zadań w tym:

a) ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
b) ustawy o rewitalizacji,
c) Kodeksu postępowania administracyjnego,

8) Umiejętność obsługi komputera,

2. Wymagania dodatkowe:

 Umiejętność analizy dokumentów strategicznych, planistycznych,
 Obsługa programu QGIS,
 Znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 Doświadczenie przy opracowaniu dokumentów strategicznych;

3. Pożądane cechy charakteru:

1) Umiejętność pracy w zespole i rozwiązywania problemów / nawiązywania kontaktów 
z Interesariuszami,

2) Sumienność,
3) Odpowiedzialność,
4) Systematyczność;

4. Zakres głównych obowiązków na stanowisku:

 Współpraca w opracowaniu Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Mysłowice,
 Wdrażanie i monitorowanie strategii,
 Monitorowanie i koordynowanie innych branżowych dokumentów strategicznych oraz 

podstawowych dokumentów planistycznych gminy,
 Współpraca przy opracowaniu i wdrażaniu programów rewitalizacji,
 Analizy dokumentów strategicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, analiza 

danych w programach QGIS, arkuszach kalkulacyjnych,
 Praca w programach komputerowych: QGIS, Libre Office Writer, Calc lub Excel,



 Udział w dyskusjach publicznych i spotkaniach z mieszkańcami w sprawach 
dotyczących planowania,

 Współpraca przy sporządzaniu „Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego”;

5. Zakres odpowiedzialności:

Odpowiedzialność za prawidłowe  przygotowanie dokumentów strategicznych pod względem
formalno – prawnym i merytorycznym oraz w zakresie powierzonych obowiązków.

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

Praca  w budynku Plac Wolności  5,  pokój  wieloosobowy,  praca w godzinach pracy
Urzędu, praca przy komputerze, kontakt z klientem zewnętrznym.

7. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny.
2) Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie.
3) Dokumenty potwierdzające przebieg zatrudnienia.
4) Dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje. 
5) Kwestionariusz osobowy.
6) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
7) Oświadczenie o  nie  skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8) Kandydat,  który  zamierza  skorzystać  z  uprawnienia,  o  którym mowa w art.  13a  ust.  

2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest zobowiązany 
do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty określone w pkt 7 ppkt 2, 3 i 4 należy złożyć w formie kserokopii.
Niezłożenie  któregokolwiek  z  dokumentów  wymienionych  w  pkt  7  skutkuje
odrzuceniem oferty kandydata.

Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w języku polskim, a w przypadku gdy oryginał
dokumentu został sporządzony w języku obcym, winien być przetłumaczony na język polski.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta
Mysłowice lub drogą pocztową pod adresem Urzędu. Dokumenty aplikacyjne powinny być
złożone w zamkniętej kopercie i opatrzone napisem „Konkurs na stanowisko Inspektor
w Wydziale Architektury, Budownictwa i Planowania - I”. 

W razie  złożenia  dokumentów drogą  pocztową,  za złożoną w terminie,  uważa  się
ofertę nadaną najpóźniej w ostatnim wskazanym w ogłoszeniu dniu (decyduje data stempla
urzędu pocztowego) w terminie do dnia 17 listopada 2020 r. 

Informacje  o  wyniku naboru będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej  Biuletynu
Informacji  Publicznej  (www.bip.myslowice.pl)  oraz  na  tablicy  informacyjnej  przy  Urzędzie
Miasta ul. Powstańców 1.
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