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Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
ogłasza nabór na stanowisko 

Kierownika Referatu Architektury i Urbanistyki
nr ref. 13/10

Wymagania stawiane kandydatom:
Niezbędne:

● wykształcenie wyższe o kierunku: planowanie przestrzenne, architektura, budownictwo
● posiadanie  co  najmniej  trzyletniego  stażu  pracy  lub  wykonywanie  przez  co  najmniej  3  lata  działalności 

gospodarczej  o charakterze zgodnym z wymaganiami  na danym stanowisku (doświadczenie zawodowe na 
stanowisku pracy związanym z zagospodarowaniem przestrzennym, budownictwem, architekturą),

● znajomość przepisów związanych z planowaniem przestrzennym, ustawy prawo budowlane oraz przepisów 
techniczno -budowlanych związanych z zakresem obowiązków,

● Zorientowanie w problematyce dotyczącej zagospodarowania przestrzennego gminy,
● posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 
● nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe 

Dodatkowe:
• staż pracy na stanowisku kierowniczym zbieżnym z wymaganiami na stanowisku

Zakres wykonywanych zadań:
• współudział w opracowywaniu i uzgadnianiu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
• dokonywanie analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
• prowadzenie procedur związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu 

publicznego,
• kierowanie pracą podległego referatu, organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników

Wymagane dokumenty:
● CV
● list  motywacyjny z załączoną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

mojej ofercie w celach rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 
● zdjęcie
● kopia dowodu osobistego,
● kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
● oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych 
● oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

Na zgłoszenie oczekujemy w terminie   do dnia  17 grudnia 2010r.   (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta 
i Gminy w Swarzędzu) pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
Rynek 1
62-020 Swarzędz

Informacje kontaktowe:
Adam Trawiński
I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
tel. /061/ 65 12 202


