
                                                    OGŁOSZENIE O NABORZE                                           

DYREKTOR POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

W KROTOSZYNIE

poszukuje kandydata do pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Krotoszynie na stanowisko: 

Zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg ds. technicznych. 

Warunki pracy na stanowisku: praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienie 

na czas określony.

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

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

rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych.

Wymagania konieczne dla kandydatów:

-wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na 

stanowisku (wykształcenie drogowe, budowlane, mechaniczne),

-minimum 5 lat stażu pracy,

-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,

-osoba cieszy się nieposzlakowaną opinią,

-posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

-obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Wymagania dodatkowe:

-min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej lub 

samorządowej,

-posiadanie uprawnień drogowych względnie budowlanych,

-znajomość prawa w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego,

-znajomość przepisów postępowania administracyjnego,

-znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych,

-znajomość przepisów ustawy prawo budowlane,

-znajomość ustawy o drogach publicznych,

-znajomość przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym,



-znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach,

-znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarządzaniem, 

-znajomość przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych,

-komunikatywność, rzetelność, samodzielność,

-umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Microsoft Office,

-wysoka kultura osobista,

-pełna dyspozycyjność

Główne zadania na stanowisku:

-opracowanie projektów planu robót utrzymaniowych, remontowych i inwestycyjnych na obiektach

inżynierskich i drogach,

-prowadzenie ewidencji mostów i przepustów,

-opracowanie projektów zmian organizacji ruchu dla potrzeb PZD,

-sporządzanie  zapotrzebowania  materialnego  na  roboty  utrzymaniowe  i  remontowe  na  ulicach

i drogach,

-udział w przeglądach stanu technicznego dróg, obiektów mostowych i oznakowania,

-przygotowanie materiałów, wniosków na wycinkę drzew, krzewów itp.

-koordynacja prac związanych z utrzymaniem czystości na drogach,

-dokończenie procedur związanych z nabywaniem gruntów pod drogi powiatowe,

-przygotowanie kart inwentaryzacyjnych sieci drogowej pod przygotowanie wystąpień o decyzje

administracyjne,

-prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg-pełnomocnik,

-odpowiedzialność za prawidłowy przebieg, realizację procedury zamówień publicznych,

-wykonywanie innych poleceń wydanych przez Dyrektora PZD.

Wymagane dokumenty:

1.List motywacyjny

2.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3.Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie dyplomów uczelni, zaświadczenia

o szkoleniach, uprawnieniach, orzeczenie o niepełnosprawności itp.),

4.Oświadczenie o posiadaniu pełnej  zdolności  do czynności  prawnych oraz korzystaniu z  pełni



praw publicznych,

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

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.Oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na objęcie stanowiska,

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

8.Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej (określić charakter

działalności).

Dokumenty należy składać w godzinach pracy Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie od

godz. 7.00-15.00 w pokoju nr 3-sekretariat PZD ul. Transportowa 1 w Krotoszynie w terminie do

dnia 13.08.2015 (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.

1. Koperta  powinna  zawierać  dopisek-”Oferta  zatrudnienia  na  stanowisko  Zastępcy

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg ds. technicznych”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela udziela Krzysztof Jelinowski-Dyrektor PZD.

Krotoszyn, dnia 31 lipca 2015 r.

Dyrektor PZD- Krzysztof Jelinowski

http://www.bip.pzdkrotoszyn.pl/

