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STAROSTA NOWODWORSKI

Na podstawie art' 11 ustawy z d nia 2l listopada 2003 r. o pracown ikach sa morzqdowych (Dz. lJ. z200gr. Nr 33, poz. 145g z p6in. zml

ogiasza
nab6r na wolne stanowisko urzednicze

w Starostwie powiatowym w Nowym Dworze Gdadskim
ul. gen. Wladyslawa Sikorskiego 23

l. Stanowisko urzqdnicze: 1 miejsce _ 1 etat
- STANOWISKO DS. EWID€NCJI KIEROWCoW W WYDZIAIE KOMUNIKACJI

'Nab6r dotyczy zatrudnienia w pefnym wymiarze czasu pracy od l istopada 2oL4 r.,z jednoczesnym zastrze2eniem,2e umowa na czas nieokre:irony mo2e by6 poprzedzona umowE na czas okresrony.

l l. Kandydat winien spefniad:
1.  Wvmagania konieczne:
1) wyksztalcenie wy2sze.
2) obywatelstwo polskie,
3) pefna zdolnosi do czynnojci prawnych oraz korzystanie z perni praw pubricznych,
4) nieposzlakowana opinra,
5) niekaralnoSi za przestQpstwa 6cigane z oskarZenia publicznego rub umyslne przestqpstwo skarbowe,6) stan zdrowia pozwalajqcy na prace na ww. stano\Misku.

2. Wvmagania dodatkowe:
1) dobra umiejqtno5i obsiugi komputera,
2) odpowiedzia Ino6i, rzetelnodi, komunikatywnoSi,
3) znajomoii ustawy prawo o ruchu drogowym,
4) posiadanie uprawnieri do kierowania pojazdem samochodowym.

lll. Zakres zadad podstawowych wykonywanych na stanowisku:
1") wydawanie uprawnieri 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) 2yciorys ( CV) i list motywacyjny,
3) kopie dokument6w potwierdzajEcych wyksztaicenie,
4) kopie Swiadectw pracy,
5) o5wiadczenia wlasnorgcznie podpisane:

a) o stanie zdrowia pozwalajqcym na prace na ww. stanowisku,
b) oSwiadczenie o pelnej zdolnoici do czynnodci prawnych, korzystaniu z peini praw publicznych,c) oiwiadczenie o niekaralnoSci za przestqpstwa Scigane z oskarienia pubiicznego lub umy6lne przestepstwo skarbowe,di oiwiadczenie o nieposzlakowanej opinii,
e) oswiadczenie kandydata o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celdw rekrutacji zgodniezus tawqzdn ia2908L997 r ' ooch ron iedanychosobowych ( t . j .  

Dz .  r J . z2oo2 r .N r  j " 01 ,  poz .926zpo in . zm. l .

Dokumenty naleiy skladai w zamkniqtej kopercie z dopiskiem
,, Nab6r na stanowisko ds. ewidencji kierowc6w w wydziale Komunikacji,,
w terminie do dnia 22 paidziernika 2014 roku {data wplywu do jednostki} w sekretariacie - pokoj nr 20w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdariskim ut. gen. wadyslawa Sikorskiego 23 do godz. 1530.

wskalnik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w starostwie, w rozumieniu przepis6w o rehabil itacji zawodowejispolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych w miesiqcu wrzesniu 20L4r.jest ni2szy ni26%.

Informacja o wyniku naboru bqdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu InformacjiPublicznej /www'nowydworgdanski'p l/ oraz na tablicy informacyjnej starostwa powiatowego przyul. gen. Wladyslawa Sikorskiego 23.


