2



WÓJT  GMINY  KAŹMIERZ
OGŁASZA NABÓR

na stanowisko referenta / podinspektora ds. gospodarki przestrzennej

w Urzędzie Gminy w Kaźmierzu 
Wydział Nieruchomości i Inwestycji



Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawnicze,
	preferowane przygotowanie urbanistyczno-architektoniczne,
	dobra znajomość zagadnień gospodarki przestrzennej,
	preferowane doświadczenie związane z realizacją procedur planistycznych
preferowane doświadczenie urbanistyczne lub budowlane,
	znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
	stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisko.

Wymagania dodatkowe:
znajomość procedur w administracji,
	dokładność i systematyczność,
	umiejętność pracy w zespole,
	umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,,
lojalność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Przygotowanie materiałów i dokumentów planistycznych gminy.
	Koordynacja i obsługa działań opiniodawczych i uzgodnień dokumentów planistycznych.
	Obsługa działań związanych z ujęciem zadań w dokumentach planistycznych
Obsługa Gminnej Komisji Urbanistycznej
Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i formułowanie wniosków.
Ochrona terenów przed degradacją w ujęciu planistycznym.
Dostosowanie planów do wymagań ustawy Prawo Ochrony Środowiska
Prowadzenie spraw dot. ochrony zabytków.
Nadzór nad cmentarzami wojennymi.
	Planowanie i organizowanie zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i  paliwa gazowe.
	Planowanie i realizacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie.

Wymagane dokumenty:
życiorys (CV)
list motywacyjny
	kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
	kwestionariusz osobowy
inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach..
	kopie świadectw pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  osobiście w   Urzędzie Gminy  w Kaźmierzu pokój Nr 7, lub przesłać listem poleconym na adres:  Urząd Gminy 
w Kaźmierzu ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz z dopiskiem: „  Nabór na stanowisko referenta / podinspektora ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Nieruchomości i Inwestycji”  w terminie do dnia  14 czerwca 2006 roku. 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.kazmierz.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Kaźmierzu, ul. Szamotulskiej 20.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.
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