DO/llOk/3/2012
Walbrzych, dnia 11 czerwca 20 l2r.

OGLOSZENIE

Zarzad Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Walbrzychu oglasza nabór
kandydatów na wolne stanowisko urzednicze (1 caly etat): inspektor w Dziale
Drogowym.
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III.

Wymagania podstawowe:
Obywatelstwo polskie z zastrzezeniem art 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach
samorzadowych.
Wyksztalcenie:
konieczne:

srednie techniczne

pozadane:

(technik drogownictwa, technik urzadzen sanitarnych)
wyzsze techniczne
(o kierunku budownictwo lub inzynieria srodowiska)

Wymagania dodatkowe:
Umiejetnosc stosowania i interpretacji aktów prawa.
Znajomosc prawa pracy, cywilnego ustaw: o drogach publicznych, kodeks
postepowania administracyjnego,
o pracownikach samorzadowych, zamówien
publicznych.
Obsluga komputera w zakresie pakietów biurowych.
Samodzielnosc i umiejetnosc dobrej organizacji pracy.
Odpornosc na stres.
Zdolnosci interpersonalne - komunikatywnosc, umiejetnosc pracy w zespole.
Terminowosc i poprawnosc wykonywanej pracy.
Brak przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania zadan pracownika biurowo-terenowego.

Zakres podstawowych zadan wykonywanych na stanowisku zawarty jest
w opisie stanowiska (opis stanowiska pracy nie narusza zapisów ogloszenia
o naborze).
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V.
1.

WYMAGANE

DOKUMENTY:

Zyciorys z przebiegiem pracy zawodowej (wlasnorecznie podpisany).
List motywacyjny (wlasnorecznie podpisany).
Kserokopie swiadectw pracy oraz ukonczonych uczelni.
Kserokopie dokumentów potwierdzajacych posiadane uprawnienia, ukonczone
kursy, szkolenia.
Mile widziane referencje.
Oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz.1458).
Oswiadczenie, ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem sadu za
umyslne przestepstwo scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przestepstwo
skarbowe.
Oswiadczenie, ze kandydat posiada pelna zdolnosc do czynnosci prawnych
i korzysta z pelni praw publicznych.
Warunki

pracy

Warunki dotyczace charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadan:
praca biurowo-terenowa
pracy.

2.

w jednozmianowym,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne

osmiogodzinnym

systemie

stanowiska pracy:

stanowisko pracy wyposazone w monitor ekranowy, z naturalnym
i sztucznym oswietleniem.
praca
na pierwszym
pietrze,
brak wind i podjazdów,
toalety
nieprzystosowane do potrzeb osób niepelnosprawnych.

VI.

Skladanie i otwarcie ofert

Oferty nalezy dostarczyc w zamknietych kopertach z dopiskiem:
"Konkurs na urzednicze stanowisko starszego referenta w Dziale Drogowym"
w terminie do 25 czerwca 2012r, do sekretariatu Zarzadu Dróg, Komunikacji i Utrzymania
Miasta w Walbrzychu.
Oferty, które nie spelnia wymogów formalnych, niekompletne lub przeslane po terminie nie
beda brane pod uwage. Decyduje data wplywu. Oswiadczenia musza byc wlasnorecznie
podpisane. Nie zwracamy nadeslanych dokumentów.
Kandydaci, którzy spelniaja wymagania formalne okreslone w ogloszeniu o naborze
zostana zaproszeni telefonicznie do drugiego etapu naboru.
Informacja o wyniku naboru zostanie niezwlocznie upowszechniona w BlP i na tablicy
ogloszen w siedzibie ZDKiUM Walbrzych przy pokoju 33.
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