
Inspektor ds. zajęcia pasa drogowego i zarządzania ruchem w Powiatowym Zarządzie Dróg w Krotoszynie.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko Inspektora ds.

zajęcia pasa drogowego i zarządzania ruchem w Powiatowym Zarządzie Dróg w Krotoszynie, ul. Transportowej

1.

Warunki pracy na stanowisku: praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy,  praca od godz. 10.30-

18.30, zatrudnienie na czas określony.

Podstawa prawna zatrudnienia-Ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks Pracy.

W miesiącu  maju  nie  został  osiągnięty  wskaźnik  6%  zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych  w  rozumieniu

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Wymagania konieczne dla kandydatów:

-wykształcenie min. średnie,

-4 letni staż zawodowy,

-obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

-osoba  nie  była  skazana  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z  oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-cieszy się nieposzlakowaną opinią,

-posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

-ustawa z dnia 14 czerwca 1980 r. kodeks postępowania administracyjnego 

-ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

-ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

-ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

-ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 

-ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

-rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów

oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 

-rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 Czerwca 2012 r. w sprawie

zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych 

-rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie

wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 



-umiejętność obsługi komputera i oprogramowania biurowego,

-rzetelność, samodzielność i umiejętność organizacji pracy, komunikatywność,

-umiejętność stosowania prawa. 

Główne zadania na stanowisku:

-przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków na zajęcie pasa drogowego,

-przyjmowanie opinii i decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego,

-przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków na urządzenie zjazdu z drogi,

-uzgadnianie dokumentacji technicznych,

-przygotowanie do zatwierdzenia projektów organizacji ruchem na drogach powiatowych i gminnych,

-przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków na przejazd pojazdów ponadnormatywnych,

-przyjmowanie decyzji na przejazd pojazdów ponadnormatywnych,

-przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków na umieszczenie reklam na pasie drogowym,

-przygotowanie decyzji zezwalających na umieszczenie reklam na pasie drogowym,

-przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zgodę na organizację imprez na drogach,

-przygotowanie decyzji zezwalających na organizację imprez na drogach,

-dokonywanie przeglądów oznakowania dróg,

-współpraca z jednostkami dbającymi o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,

-planowanie i prowadzenie spraw związanych z zielenią i drzewostanem w tym:

a)lustracja w terenie,

b)przygotowanie wniosków do właściwych urzędów,

c)rozliczenie wyciętych drzew zgodnie z otrzymaną decyzją,

-monitoring środków transportowych objętych systemem GPS,

-udział w rozliczeniu dochodów pochodzących ze strefy płatnego parkowania,

-obsługa biura strefy płatnego parkowania od godz. 15.00-18.30.

Wymagane dokumenty:

1.List motywacyjny,

2.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3.Kserokopia dokumentu tożsamości,

4.Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie dyplomów uczelni, zaświadczeń o ukończeniu

kursu/szkolenia, orzeczenie o niepełnosprawności itp.),

5.Orzeczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6.Oświadczenie,  że osoba nie  była  skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7.Zaświadczenie lub oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na objęcie stanowiska,

8.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

9.Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej (określić charakter działalności).

Dokumenty należy składać w godzinach pracy Powiatowego Zarządu Dróg tj. od godz. 7.00-15.00 w pokoju

nr 3-sekretariacie, Krotoszyn ul. Transportowa 1- w terminie do dnia 7 lipca 2014 r.(tj. nie mniej niż 10 dni



od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.pzdkrotoszyn.pl oraz na tablicy

informacyjnej w siedzibie PZD. Na podanej wyżej stronie internetowej w dziale sprawy kadrowe udostępnione

zostały wzory kwestionariusza oraz oświadczeń.

Koperta  powinna  zawierać  dopisek:  „Oferta  zatrudnienia  na  stanowisko  Inspektora  ds.  zajęcia  pasa

drogowego i zarządzania ruchem”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela Pan Krzysztof Jelinowski Dyrektor Powiatowego Zarządu

Dróg w Krotoszynie, tel 62 722 65 31 

Krotoszyn, dnia 25 czerwca 2014 r.

                                                                              mgr Krzysztof Jelinowski

                                                                                                   Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 

                                                              w Krotoszynie


