Włocławek, dnia 28 czerwca 2021 r.
ZOA.2110.1.2021
Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego
we Włocławku
ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
ASYSTENT
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Kujawsko – Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
oferta nr 1/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.
WYMAGANIA
NIEZBĘDNE

ZAKRES ZADAŃ
NA STANOWISKU
PRACY

a) wykształcenie niezbędne: wyższe pierwszego stopnia z zakresu
planowania i zagospodarowania przestrzennego,
b) specjalność zawodowa niezbędne: szeroko rozumiana gospodarka
przestrzenna obejmująca zagadnienia społeczne, ekonomiczne,
środowiska przyrodniczego i kulturowego, infrastruktury technicznej
i drogowej oraz problematykę prawną w planowaniu przestrzennym,
c) uprawnienia zawodowe niezbędne: nie dotyczy,
d) doświadczenie zawodowe niezbędne: minimum 1 rok pracy
na stanowisku
związanym
z
planowaniem
przestrzennym
i regionalnym,
e) predyspozycje zawodowe niezbędne:
 analityczne podejście do rozwiązywania problemów,
 umiejętność szybkiego formułowania wniosków,
 samodzielność i wykazywanie inicjatywy własnej w zakresie
przydzielonych zadań,
 umiejętność pracy w zespole.
f) umiejętności zawodowe niezbędne:
 znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju i ustawy o samorządzie województwa,
 ogólna znajomość problematyki zagospodarowania przestrzennego
województwa kujawsko-pomorskiego (na podst. projektu Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa KujawskoPomorskiego
zamieszczonego
na
stronie
www.biuroplanowania.pl/opracowania/,
 ogólna znajomość założeń polityki regionalnej (na podst. Strategii
rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2030 –
Strategia przyspieszenia 2030+ zamieszczonej na stronie
www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Rozwój regionalny Planowanie Strategiczne i Przestrzenne/Planowanie Strategiczne),
 umiejętność pracy w środowisku GIS (QGIS lub MapInfo),
 umiejętność pracy w oprogramowaniu Microsoft Office,
 umiejętność korzystania z danych Banku danych lokalnych GUS.
g) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) nieposzlakowana opinia.
a) udział w pracach analitycznych i projektowych związanych z:
 planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawskopomorskiego,
 audytem krajobrazowym województwa,
 innymi opracowaniami regionalnymi.
b) przygotowywanie projektów opinii dokumentów planistycznych
i projektowych dla Zarządu Województwa i Marszałka Województwa

(m.in. projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
WARUNKI PRACY
a) praca odbywać będzie się w budynku przy Bulwarach im. Marsz.
J. Piłsudskiego 5B we Włocławku, od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30,
b) Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego
we Włocławku zlokalizowane jest na I i II piętrze wymienionego
powyżej budynku (korytarze szerokie, WC nie jest przystosowane
do osób niepełnosprawnych).
WYMAGANE
a) podpisany list motywacyjny,
DOKUMENTY
b) podpisany życiorys zawodowy (CV),
c) kwestionariusz osobowy dla kandydata ,wg załącznika,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej
i doświadczenie zawodowe,
f) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem
sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o pełnej zdolności czynności prawnych,
h) zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją
procesu rekrutacji wg załącznika,
i) podpisaną informację w związku z przetwarzaniem danych osobowych
osoby, której dane dotyczą, wg załącznika.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach pod adresem: KujawskoPomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary
im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18 z dopiskiem „Oferta Pracy nr 1/2021” w terminie do 07 lipca
2021 roku. Oferty, które wpłyną do Biura po terminie, nie będą rozpatrywane.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo
odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty, które wpłyną do Biura po terminie, nie będą
rozpatrywane. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski.
Kandydaci, których aplikacje spełniły wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej KujawskoPomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (www.bip.biuroplanowania.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Biura, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego
5B.
Aplikacje, które nie spełniają wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

