Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
Ogłoszenie o naborze nr 17491 z dnia 03 listopada 2017 r.
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DODATKOWE

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków
do spraw: ds. zabytków nieruchomych
w siedzibie Delegatury WUOZ w Nowym Targu
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

ADRES URZĘDU:

Nowy Targ

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w
Krakowie
- Delegatura w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35

WARUNKI PRACY
Praca w siedzibie Delegatury oraz z terenie - obszar województwa małopolskiego. Kontakt z klientami zewnętrznymi
urzędu. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w parterowym budynku, oświetlenie światłem dziennym i sztucznym,
wyposażone w podstawowe urządzenia biurowe tj. komputer, drukarka, ksero, fax. Budynek może stwarzać problemy dla
osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu barier architektonicznych.

ZAKRES ZADAŃ
Prowadzenie systematycznych terenowych lustracji dla pełnego rozpoznania i zewidencjonowania obiektów
zabytkowych w tym zabytkowych założeń zieleni
Dokonywanie ocen i weryﬁkacji danych dotyczących obiektu w trakcie lustracji terenowych w tym prawidłowości i
terminowości prowadzonych prac remontowo-konserwatorskich w zakresach określonych pozwoleniem
konserwatorskim
Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla obiektów zabytkowych oraz opiniowanie i uzgadnianie
projektów dla obiektów zabytkowych oraz opiniowanie i uzgadnianie projektów dla obiektów zabytkowych objętych
ochrona konserwatorska na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uzgadnianie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego pod kątem ochrony zabytków nieruchomych i ich otoczenia
Przygotowanie wniosków o wpisie do rejestru zabytków i materiałów dotyczących wpisu do rejestru zabytkowych
obiektów nieruchomych w tym założeń zieleni
Wydawanie zezwoleń, nakazów konserwatorskich, postanowień w sprawie prac remontowo-konserwatorskich przy
obiektach zabytkowych i zespołach stanowiących dobro kultury
Uzgodnienia sprzedaży, zamiany, darowizny lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do
rejsetru zabytków w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz własność organów
samorządu terytorianego
Nadzorowanie prowadzenia prac konserwatorskich, remontowych i budowlanych w obiektach zabytkowych
Gromadzenie danych na temat aktualnego stanu zachowania i sposobu użytkowania zabytkowych obiektów
nieruchomych
Przygotowanie dokumentacji związanych z doﬁnansowaniem remontów obiektów zabytkowych

Rozpatrywanie wniosków dotyczących prac związanych z zielenią na terenach wpisanych oraz współpraca z innymi
instytucjami odpowiedzialnymi za kontrolę i utrzymanie zieleni

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, kulturoznawstwo
znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
znajomośc prawa budowlanego
znajomość procedur z zakresu prawa administracyjnego
znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
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

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 13 listopada 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24
z dopiskiem "Oferta pracy"

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%.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data
stempla pocztowego). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Oferty osób niezakwaliﬁkowanych zostaną
komisyjnie zniszczone.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.
Dodatkowe informacje - tel. 18 448-88-54
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.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form
kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

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.

