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Nowy Dw6r Gdafski, dn. 2L.03.20L6r.

KR.2110.02.2016
STAROSTA
NOWODWORSKI
ogfasza
nab6r na wolne stanowisko urzqdnicze
w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdariskim
ul. gen. WfadysfawaSikorskiego23
l. Stanowiskourzqdnicze: 1 miejsce- 1 etat
- STANOWISKO
Ds. ORGANIZACJI
TRANSPORTU
I RUCHUDROGOWEGO
w WYDZIAIEKOMUNIKACJI
Nab6rdotyczyzatrudnieniaw pelnymwymiarzeczasupracyz jednoczesnym
zastrze2eniem,
2e umowa na czas
nieokre5lony
mo2ebyi poprzedzonaumowq na czasokre6lony.
ll. Kandydatwinien spelniad:
1. Wvmaganiakonieczne:
1) wyksztalcenie
wy2szetechniczne;
2) co najmniej3 letni sta2pracy;
3) obywatelstwopolskie;
4) pefnazdolno6ido czynnosciprawnychoraz korzystanie
z pelni praw publicznych;
5) nieposzlakowan
oa
pinia;
6) niekaralnoiiza przestqpstwa
Scigane
z oskar2enia
publicznegolub umyr6lne
przestQpstwo
skarbowe;
7) stan zdrowiapozwalajqcy
na pracQna ww. stanowisku.
2. Wvmasaniadodatkowe:
1) wyksztafcenie
w zakresie:in2ynieriiruchudrogowego,transportu;
2) dobra umiejqtno6iobslugikomputera;
3) znajomosiprzepis6wz zakresu: ustawyo publicznymtransporciezbiorowym,
ustawy prawo o ruchu drogowym,
ustawyo drogachpublicznych;
4) odpowiedzialno6i,
rzetelno6i,komunikatywno3i;
5)inicjatywai u m iejqtno6isamodzielnegorozwiqzywania
problem6w;
6) prawojazdy kat. B.
lll. Zakreszadaf podstawowych wykonywanych na stanowisku:
1) realizacjazadaiz zakresuustawyz dnia 16 grudnia 2010r. o publicznymtransporcie
zbiorowym(t.j. Dz.U. 22o1,5
r., poz. t44O z p6in. zm.);
2) rzetelne przeprowadzaniekontroli prawidlowoici zastosowania,wykonywania,
funkcjonowaniai utrzymania
wszystkichznak6w drogowych, urzqdze6sygnalizacjiSwietlnej, urzqdzef sygnalizacji
dlwiqkowej oraz urzqdze1
bezpieczedstwa
ruchudrogowegona drogachpowiatowychi gminnych;
3) sporzqdzanieanaliz i ocen istniejqcejorganizacjiruchu na drogach gminnych powiatowych
i
w zakresie
bezpieczefstwaruchu ijego efektywnoici(zgodniez przepisami2 ust. l pkt 1lit. grozporzqdzenia
wsprawie
zarzqdzaniaruchem na drogach);
4) dokonywanieoglqdzinzgodno6ciistniejqcejorganizacjiruchuz zatwierdzonymi
projektamiorganizacji
ruchu;
5) podejmowaniedziafaf na rzeczpoprawybezpieczef
stwa niechronionych
uczestnik6wruchuorogowego;
6) zatwierdzanie
projekt6wstalejorganizacji
ruchu;
7) wykonywaniezada6zwiqzanychz opracowywaniemi realizacjqlokalnychprogram6w poprawy
bezpiecze6stwa
ruchu drogowFgo(brd), monitorowaniemi ocenq realizacjidzialaf podejmowanych
w zakresiepoprawy brd,
analizqstanu brd, prowadzeniemkampaniispofecznych,projekt6w edukacyjno- informacyjnych
oraz dziafari
z zakresukomunikacjii promocji brd, inicjowaniewsp6fpracymiqdzygminneji miqdzypowiatowej
w zakresie
poprawybrd.
lV. Warunki pracy:
1) pracaw pomieszczeniu
biurowym na I piqtrzew siedzibiestarostwaPowiatowegow Nowym DworzeGdariskimprzy
ul. gen.WladyslawaSikorskiego
23;
2) pracaprzy monitorzeekranowympowy2ej4 godzindziennie;
3) obsiugaurzqdzei biurowych.
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V. Wymaganedokumenty:
1) 2yciorys( CV)i list motywacyjny;
2) kopiedokument6wpotwierdzajqcych
wyksztalcenie
(uwierzytelnione
przezkandydata);
3) kopieSwiadectwpracy(uwierzytelnione
przezkandydata);
4) oSwiadczenia
wfasnorqcznie
podpisane:
a) oswiadczenie
o staniezdrowiapozwalaiqcym
na pracqna ww. stanowisku,
b) o5wiadczenie
o pefnejzdolno5cido czynno6ciprawnych,korzystaniuz pefnipraw publicznych,
c) o6wiadczenie
o niekaralno5ci
za przestqpstwa
Sciganez oskar2enia
publicznegolub umy6lne
przestQpstwoskarbowe,
d) oSwiadczenie
o nieposzlakowanej
opinii,
e) o6wiadczenie
kandydatao wyra2eniuzgodyna przetwarzanie
danychosobowychdo cel6w rekrutacjizgodnie
z ustawqz dnia 29'08.1997r. o ochroniedanychosobowych( t. j. Dz.U. z 20i.5r., poz.2t35 p6in.
z
zm.).
5) kopia dokumentu potwierdzajqcegoniepelnosprawno6ije2eli kandydat zamierza
skorzystacz uprawnienia,
o kt6rym mowa w art. 13a ust. 2 ustawyz dnia2t listopada2008 r. o pracownikach
samorzqdowych( t.j. Dz. U.
z 20L4r. poz. !202 z p6in. zm.) - (uwierzytelniona
przezkandydata).
Dokumenty naleiy skfadadw zamkniqtej kopercie z dopiskiem Nab6r na stanowisko
,,
ds. organizacjitransportu
i ruchu drogowego w wydziale Komunikacji" w terminie do dnia 5 kwietnia
2018 roku (data wplywu
do jednostki) w sekretariacie- pok6j- nr 20 w starostwie Powiatowym w Nowym
Dworze Gdariskim ul. gen.
WfadyslawaSikorskiego23 do godz. 1530.
szczeg6fowych
informacjiudzielasekretarzpowiatu- JoannaBryktel. 55 247_36_6g.
wskaznikzatrudnieniaosdb niepelnosprawnych
w starostwie,w rozumieniuprzepisdwo rehabilitacjizawodowej
i spolecznejorazzatrudnianiuos6b niepefnosprawnych
w miesiqculutym 2016 r. jest wy2szynii 6 %.
Informacja o wyniku naboru bqdzie umieszczonana stronie internetowej Biuletynu
Publicznej
/www.nowydworgdanski.pl/
orazna tablicyinformacyjnejStarostwapowiatowegoprzy ul. gen. . Sikorskiego
23.
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