Ogłoszenie
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach ogłasza nabór
kandydatów do pracy w ZDiSK Czerwionka-Leszczyny, ul. Polna 6,
 44-238 Czerwionka -Leszczyny na stanowisko:


Inspektor w Referacie Drogowym
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
1

wykształcenie wyższe techniczne (budowlane, drogowe lub pokrewne)

2

co najmniej rok stażu pracy na stanowisku urzędniczym w zakładzie budżetowym lub
gminnej jednostce organizacyjnej

3

znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego

4

znajomość przepisów ustaw: o drogach publicznych, Prawo o ruchu drogowym, Prawo
budowlane wraz z przepisami wykonawczymi

5

posiadanie prawa jazdy kat. B

6

znajomość programów kosztorysowych oraz umiejętność sporządzania kosztorysów
budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem robót drogowych

7

brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie

8

umiejętność biegłej obsługi oprogramowania Word, Excel

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
1

umiejętność analizy dokumentacji technicznej

2

kreatywność

3

inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów

4

umiejętność formułowania komunikatywnych i zwięzłych sprawozdań

5

umiejętność pracy w zespole

6

odpowiedzialność i dokładność

7

zdolności analityczne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1

sprawowanie merytorycznego nadzoru przy realizacji remontów, przebudowy
chodników dróg i drogowych obiektów inżynierskich,

2

przygotowywanie zezwoleń dotyczących lokalizacji obiektów i urządzeń w pasie dróg
gminnych

3

przygotowywanie dokumentacji projektowych w zakresie rozwiązań technicznych
skrzyżowań, węzłów, zatok autobusowych itp. oraz przygotowywanie warunków
technicznych dla tych rozwiązań

4

przyjmowanie wniosków i skarg mieszkańców

w zakresie drogownictwa

i komunikacji
5

prowadzenie merytorycznej korespondencji

6

pełnienie obowiązków dyżurnego technicznego podczas „Akcji Zima”

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1

list motywacyjny i życiorys

2

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

3

kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach

4

kserokopie dotychczasowych

świadectw pracy (zaświadczenie, bądź oświadczenie

o zatrudnieniu)
5

kserokopia dowodu osobistego

6

kserokopia prawa jazdy

7

oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z
pełni praw publicznych

8

oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie albo dokument
zawierający dane w tym zakresie

9

oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na
oferowanym stanowisku

10 oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie na oferowanym
stanowisku
11 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie

danych osobowych

do celów rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych
osobowych (Dz.U. t.j. z 2001r., Nr 1001, poz. 836 z późn. zm.)

12 oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP
danych osobowych (zgoda na publikacje w BIP danych osobowych)
13 oświadczenie kandydata o znajomości ustaw – o drogach publicznych, Prawo o ruchu
drogowym, prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks Postępowania
Administracyjnego
14 oświadczenie kandydata o znajomości programów kosztorysowych
15 oświadczenie kandydata dotyczące biegłej obsługi oprogramowania Word, Excel

Termin i miejsce składania ofert:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat – Inspektor w Referacie
Drogowym ZDiSK Czerwionka-Leszczyny”

w formie pisemnej należy składać w Dziale

Organizacyjno-Administracyjnym ZDiSK Czerwionka-Leszczyny, ul. Polna 6, pok. nr 8,
w terminie do dnia 27.08.2008r. do godz. 8.00

Inne informacje:
W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych pocztą lub za pośrednictwem innego
podmiotu dokumenty te muszą wpłynąć do ZDiSK do dnia 27.08.2008r. do godz. 8.00
Dokumenty, które wpłyną do ZDiSK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w BIP i na tablicy ogłoszeń w ZDiSK
Czerwionka-Leszczyny – zgodnie z Ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach
samorządowych (Dz.U. t.j. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

W BIP upowszechnia sie listę kandydatów, którzy spełniają wymagania określone
w ogłoszeniu o naborze oraz informację o wyniku naboru. Lista kandydatów oraz informacja
o wynikach naboru zawierać będzie

imiona i nazwiska

kandydatów oraz ich miejsce

zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Termin naboru (test i rozmowa kwalifikacyjna) ustala się na dzień 01 września 2008r., godz.
8.00 w ZDiSK Czerwionka-Leszczyny, ul. Polna 6, pok. nr 8

