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STAROSTA NOWODWORSKI

ogfasza

nab6r na zastepstwo na stanowisko ds. ewidencji kierowc6w
w Starostwie Powiatowym M/ Nowym Dworze Gdaiskim

ul. gen. Wtadyslawa Sikorskiego 23

l. Stanowisko urzqdnicze: 1 miejsce - 1 etat
- stanowisko ds. ewidencji kierowc6w w Wydziale Komunikacji,
- umowa o pracQ na czas okreSlony (na czas zastqpstwa),
- czas pracy: 8 godzin dziennie,
- wynagrodzenie brutto 1.900,- zl.

ll. Kandydat winien spelnia6:
1. WvmaFania konieczne:
1) wyksztalcenie wy2sze,
2) obywatelstwo polskie,
3) pelna zdblnoSi do czynno5ci prawnych oraz korzystanie z petni praw publicznych,
4) nieposzlakowana opinia,
5) niekaralnosi za przestqpstwa Scigane z oskarienia publicznego lub umyslne przestepstwo skarbowe,
6) stan zdrowia pozwalajqcy na pracq na ww. stanowisku'

2. Wvmagania dodatkowe:
1) dobra umiejqtno6i obstugi komputera,
2) odpowiedzia lnoii, rzetelno6i, komunikatywno5i,
3) znajomoSi ustawy prawo o ruchu drogowym,
4) posiadanie uprawnieri do kierowania pojazdem samochodowym.

lll. Zakres zadaf podstawowych wykonywanych na stanowisku:
1) wydawanie uprawniefi do kierowania pojazdami,
2) wymiana krajowych praw jazdy wydanych za granicq,
3) prowadzenie ewidencji kierowc6w, gromadzenie danych,
4) kontrola posiadanych kwalif ikacji.

lV. Wymagane dokumenty:
1) kopia dowodu osobistego,
2) iyciorys ( CV) i list motywacyjny,
3) kopie dokument6w potwierdzajacych wyksztalcenie,
4) kopie Swiadectw pracy,
5) oiwiadczenia wtasnorqcznie podpisane:

a) o stanie zdrowia pozwalajqcym na prace na ww. stanowisku,
b) ojwiadczenie o pelnej zdolno5ci do czynno5ci prawnych, korzystaniu z pelni praw publicznych,

c) o$wiadczenie o niekaralno5ci za przestqpstwa Scigane z oskar2enia publicznego lub umy6lne
przestqpstwo skarbowe,

d) oSwiadczenie o nieposzlakowanej opinii,
e) o$wiadczenie kandydata o wyraieniu zgody na przetwarzanie danych osobow.ych-do cel6w rekrutacji zgodnie

z ustawE z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j, Dz. U.z2002 r. Nr 101, poz.926 zp6in.zm.l.

Dokumenty naleiy skladad w zamkniqtej kopercie z dopiskiem

,, Nab6r na zastepstwo na stanowisko ds. ewidencii kierowc6w w Wydziale Komunikacji"

w terminie do dnia 2 wrze6nia 2014 roku (data wplyrrvu do jednostki) w sekretariacie - pok6i nr 20

w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdariskim ul. gen. Wladystawa Sikorskiego 23 do godz. 1530.

Wskalnik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w Starostwie, w rozumieniu przepis6w o rehabil itacji zawodowej

i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych w miesiqcu l ipcu 2014 r. jest ni2szy ni? 6 %.

Informacja o wyniku naboru bqdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej /www.nowydworgdanski.pl/ orazna tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego przy

ul. gen. Wladyslawa Sikorskiego 23. *s4Dq'^
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