
  

Dyrektor 
 

Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie, 

 
ogłasza  nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w dziale utrzymania 

dróg i mostów  - art. 13.1-2. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych 
 

  
1. Nazwa i adres jednostki  
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie  
87-700 Aleksandrów Kuj., Odolion ul. Szosa Ciechocińska 22  
 
2. Określenie stanowiska  
 
  * Specjalista w dziale utrzymania dróg i mostów   
 
  * Zatrudnienie - umowa o pracę  
 
 3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem  
 
  1/ Wymagania niezbędne:  
  
 -  wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy  
    o szkolnictwie wyższym,  
 -  co najmniej 3 letni staż pracy  
 
 - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,  
 
 - kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  
   z   oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  
 
 2/ Wymagania  związane ze stanowiskiem:  
 
 - znajomość zagadnień w zakresie ustaw:  przepisów o samorządach, przepisów z zakresu     
   prawa zamówień publicznych, ustawy o drogach 
 
 - umiejętność pisania wniosków o przyznanie pomocy finansowej z UE i innych, 
 
 - umiejętności  obsługi komputera ,  
 
 - umiejętność obsługi technicznych urządzeń biurowych,  
  
 - prawo jazdy kat. „B” 
 
 
3/ Predyspozycje dodatkowe: 
 
 - rzetelność, terminowość oraz bezstronność wykonywania obowiązków i czynności,  



 - umiejętność zarządzania informacją,  
 
 - umiejętności pracy w zespole,  komunikacji werbalnej i interpersonalnej,  
   kreatywność i dyspozycyjność,  
 
 - umiejętności analityczne,  
 
 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku  
 
-  nadzór i opracowywanie bieżących planów utrzymania i remontów dróg 
 
 - prowadzenie, gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji,  
 
 - przygotowywanie dokumentacji przetargowej związanej z drogami,  
 
 - rejestracja i przygotowywanie korespondencji oraz bieżąca obsługa sekretariatu ZDP,  
 
 - przygotowywanie dokumentacji analitycznej w zakresie sprawozdań i meldunków bieżącej    
   działalności w dziale utrzymania dróg i mostów 
 
5. Wymagane dokumenty  
 
  1/ Wymagane niezbędne dokumenty  
 
 - list motywacyjny,  
 
 - życiorys kandydata /CV/,  
 
 - kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,  
 
 - kopie dokumentów potwierdzających staż pracy /świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu/,  
 
 - kopie dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,  
 
 - oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw  
 
 publicznych*,  
 
 - oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa  
 
 ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,  
 
 - oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, dyscyplinarne  
 
 lub o  ubezwłasnowolnienie*,  
 
  * Oświadczenie zawiera klauzulę -„Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie   
 fałszywego oświadczenia”  
 
  



 2/ Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą:  
 
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  
 niezbędnych rekrutacji na stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego, zgodnie z ustawą  
 z dnia 29  sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /tj.Dz.Uz 2002r.Nr101,poz.926 z późn.zm./    
 oraz ustawą o pracownikach samorządowych /Dz.U.z 2008r.Nr 223,poz.1458 z późn.zm./”.  
 
 6. Termin i miejsce składania dokumentów  
 
 Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Nabór Ofert–Specjalista ZDP”  
 
w terminie do dnia 28 listopada 2011r. godz. 1000  

 
w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie,  
87-700 Aleksandrów Kujawski, Odolion ul.Szosa Ciechocińska 22,   
 
lub listownie – data wpływu do dnia 28 listopada 2011r. godz. 1000  
 
> Aplikacje, zawierające niekompletne dokumenty lub doręczone po wyznaczonym terminie, nie będą  
   rozpatrywane.  
> Informacji na temat ogłoszonego naboru udziela: Inspektor ds. księgowo kadrowych w ZDP   
                                                                                  tel.54/282/2745 
 
 
> Z osobami, które przejdą do II tury naboru będą przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, o której     
  kandydaci zostaną  powiadomieni  telefonicznie.  
 
> Informacja o wynikach naboru, będzie niezwłocznie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej    
   ZDP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZDP.  
 
  

  D y r e k t o r    
     Zarządu Dróg Powiatowych  
           Jacek Kowalewski   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odolion, dnia 16 listopada 2011r  


