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Nazwa firmy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mławie 

Informacje o firmie 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mławie 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na 
stanowisko: 

Opis stanowiska 

Warunki pracy 

 

 praca biurowa w siedzibie inspektoratu 

 

 wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych i przeprowadzanie oględzin na 
terenie powiatu mławskiego, reprezentacja urzędu 

 

 narzędzia i materiały pracy - zestaw komputerowy z oprogramowaniem - obsługa 
komputera powyżej 4 godzin na dobę 

 

 większość czynnoś ci wykonywana w pozycji siedzącej 

 

 bariery architektoniczne: brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób 
niepełnosprawnych, pomieszczenia biurowe na I piętrze 

 

 praca na wysokości powyżej 4 m 

 

Zakres zadań 

 kontroluje budowy i roboty budowlane w zakresie zgodności ich wykonywania z 
pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ludzi i mienia 

 kontroluje istniejące obiekty budowlane - ocenia ich stan techniczny oraz zgodność 
użytkowania z przeznaczeniem, warunkami pozwoleń i instrukcjami 
eksploatacyjnymi 

 bierze udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof 
budowlanych 

 opracowuje wnioski i zalecenia pokontrolne 

 prowadzi postępowania administracyjne w sprawach związanych z budową, 
utrzymaniem i rozbiórką obiektów 

 przygotowuje projekty decyzji, postanowienia administra cyjne i pisma w sprawach 
należących do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego 

 prowadzi postępowania egzekucyjne 

 przyjmuje i weryfikuje wnioski, zawiadomienia o zakończeniu budowy, o 
rozpoczęciu robót budowlanych, wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie 



 

 przyjmuje skargi i wnioski, należycie i terminowo rozpatruje skargi i wnioski, 
przyjmuje interesantów i udziela im wyjaśnień 

 prowadzi ewidencję, rejestry, przygotowuje sprawozdania 

 wykonuje inne czynności wynikające z ustawy Prawo budowlane, zlecone przez 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

Wymagania 

Wymagania niezbędne 

wykształcenie: średnie budowlane  
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego  

 Znajomość przepisów Prawa budowlanego oraz kodeksu postępowania 
administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz umi 
ejętność stosowania ich w praktyce, 

 Umiejętność obsługi komputera 

 Posiadanie prawa jazdy kategorii B 

 Gotowość do odbywania podróży służbowych na terenie powiatu mławskiego 

 Posiadanie obywatelstwa polskiego 

 Korzystanie z pełni praw publicznych 

 Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe 

Wymagania dodatkowe 

 uprawnienia budowlane 

 staranność, rzetelność, obowiązkowość 

 operatywność, komunikatywność 

 odporność na stres 

 znajomość pracy biurowej 

Data wygaśnięcia 
oferty pracy 

2023-02-28 00:00:00 

Kontakt 
Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do 
pracodawcy. Link do ogłoszenia na Praca.pl: https://www.praca.pl/inspektor-nadzoru-
budowlanego_7986078.html 
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