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Inspektor Wojewódzki
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko
Inspektora Wojewódzkiego w Oddziale Ochrony Przyrody, Leśnictwa i Łowiectwa Wydziału
Środowiska i Rolnictwa
warmińsko-mazurskie

Opis stanowiska:
Liczba lub wymiar etatu: 1 - przygotowywanie uzgodnień wniosków odnośnie lokalizacji inwestycji
celu publicznego na obszarach chronionych zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, - przygotowywanie uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu na obszarach chronionych zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Wymagania:

Wykształcenie: wyższe o kierunku ochrona środowiska, biologia, gospodarka przestrzenna lub
architektura krajobrazu
Wymagania niezbędne: - co najmniej roczny staż pracy w zakresie ochrony przyrody, - znajomość
ustawy o ochronie przyrody, - znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, znajomość ustawy prawo ochrony środowiska, - znajomość kpa, - znajomość ustawy o służbie
cywilnej, - umiejętność obsługi komputera.
Wymagania dodatkowe: - znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, - komunikatywność,
umiejętność organizacji pracy, samodzielność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych: - kopia
pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego, - kopie
dokumentów potwierdzających wykształcenie, - oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw
publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, - oświadczenie kandydata
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, - życiorys i list
motywacyjny. - kopie świadectw pracy.
Oferujemy:
Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani
zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną
komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje: (0-89) 523-24-60. Wykształcenie: wyższe o kierunku
ochrona środowiska, biologia, gospodarka przestrzenna lub architektura krajobrazu
Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 15-02-2006 pod adresem:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Biuro Dyrektora Generalnego
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn.
29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)".
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