Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Ogłoszenie o naborze nr 16530 z dnia 12 października 2017 r.
OFERTY DO
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DODATKOWE

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista
do spraw: nadzoru inwestycyjnego - remontowego branży budowlanej
w Zespole Inwestycji i Remontów Wydziału Zaopatrzenia KWP w Opolu
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

ADRES URZĘDU:

Opole

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
ul. Korfantego 2
45-077 Opole

WARUNKI PRACY
- budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością ﬁzyczną (brak wind i podjazdów),
- praca w terenie.

ZAKRES ZADAŃ
Wykonywanie czynności, wynikających z obowiązków inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego, określonych w
ustawie Prawo budowlane oraz przepisach związanych,
kwaliﬁkacja obiektów do remontu, zakres remontu i ustalenie niezbędnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej
dla jego wykonania,
sporządzanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i specyﬁkacji technicznych dla zadań remontowych dla
których nie sporządzono dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
przygotowywanie umów wraz z niezbędnymi dokumentami na wykonanie dokumentacji oraz robót,
zapewnienie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w sposób zgodny z Prawem Zamówień Publicznych
dokonywanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych,
sporządzanie programów inwestycji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe budowlane
doświadczenie zawodowe: 3 lata w pracy związanej z uprawnieniami do pełnienia nadzoru inwestorskiego
posiadanie ustawowych uprawnień do pełnienia nadzoru inwestorkiego branży budowlanej,
przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
znajomość obsługi programu do kosztorysowania "Norma Pro",
doświadczenie zawodowe popatrte kopiami świadectw pracy lub zaświadczeniami (nie honoruje się wszelkiego
rodzaju umów z uwagi, że nie można potwierdzić faktycznego okresu doświadczenia zawodowego).
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
doświadczenie zawodowe: w pracy w administracji publicznej
Umiejętność analitycznego myślenia,
sumienność, terminowość i rzetelność
Prawo jazdy kat. "B".

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
kopia wpisu do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
doświadczenie zawodowe popatrte kopiami świadectw pracy lub zaświadczeniami (nie honoruje się wszelkiego
rodzaju umów z uwagi, że nie można potwierdzić faktycznego okresu doświadczenia zawodowego).
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
kopia Prawa jazdy kat. "B".

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 24 października 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Wojewódzka Policji
Korfantego 2
45-077 Opole
z dopiskiem na kopercie "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 31 BIP KPRM" i z adresem nadawcy na kopercie

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
Wynagrodzenie brutto w wys. ok. 3140 zł.
Zachęcamy do brania udziału w postępowaniu konkursowym osoby niepełnosprawne!
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty niekompletne i niespełniające wymogów formalnych oraz nadane po terminie (decyduje data stempla
pocztowego) zostaną odrzucone. Kandydaci zakwaliﬁkowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje: (0-77) 422-25-02. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści
ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz nabory.kprm.gov.pl oraz
www.opolska.policja.gov.pl.

Legenda
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z
niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Zastępstwo
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej
nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać
w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.
Nabór otwarty dla cudzoziemców
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również
cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
• są obywatelami państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na
terytorium Polski,
• ich znajomość języka polskiego jest potwierdzona jednym z dokumentów wskazanych w rozporządzeniu w
sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające
obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

