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Kierownik

Drogowej

Sluzby Liniowej

1. Wymagania niezbedne:
1) wyksztalcenie minimum srednie ze specjalnoscia drogi i mosty kolowe lub
wyzsze techniczne,
2) co najmniej 2 doswiadczenie w prowadzeniu spraw dotyczacych utrzymania dróg
kategorii powiatowej lub gminnej,
3) co najmniej 3 letni staz w zakresie zimowego utrzymania dróg na stanowisku
minimum drogomistrza lub toromistrza,
4) umiejetnosc obslugi komputera w pakiecie MS OFICCE,
.
5) zdolnosci organizacyjne,
6) posiadanie prawa jazdy.
Ponadto wymaga sie aby kandydat nie byl karany za przestepstwo popelnione
umyslnie, cieszyl sie nieposzlakowana opinia oraz posiadal stan zdrowia pozwalajacy
na zatrudnienie na wyzej wymienionym stanowisku.
2.Wymagania dodatkowe:
1) znajomosc Ustawy o drogach publicznych,
2) znajomosc ustawy Prawo budowlane,
3) znajomosc Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4) znajomosc Ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,
5) podstawowa znajomosc ustawy Prawo zamówien publicznych,
6) posiadanie uprawnien budowlanych upowazniajacych do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych na w/w stanowisku pracy,
7) przynaleznosc do Polskiej Izby Inzynierów Budownictwa,
8) komunikatywnosc,
9) uprawnienia BHP w zakresie szkolen,
10)umiejetnosc pracy w zespole,
11)odpowiedzialnosc.
3.Zakres wykonywanych zadan na stanowisku:
l) kontrolowanie sieci drogowej w zakresie wynikajacym z instrukcji branzowych,
2) podejmowanie dzialan dla utrzymania przejezdnosci dróg,
3) organizowanie robót awaryjnych zwiazanych z likwidacja zagrozen bezpieczenstwa
ruchu lub szkód drogowych,
4) prowadzenie procedury techniczno-prawnej zwiazanej z zajeciem pasa drogowego,
5) kierowanie robotami biezacego utrzymania pasa drogowego wykonywanymi
silami obwodów,
6) sprawowanie nadzoru inwestorskiego w przydzielonym zakresie robot i uslug,
7) realizacja planu zimowego utrzymania dróg powiatowych,

8) wspólpraca z komórkami Zarzadu i podmiotami z zewnatrz w zakresie
udzielonych przez zwierzchnika kompetencji,
9) wprowadzanie ograniczen ruchu w zakresie okreslonym przez zwierzchnika,
10)prowadzenie dokumentacji z zakresu swego dzialania,
11)wspóludzial w zakresie planowania, organizowania i realizacji zadan gospodarki
drogowej.
4.Wymagane dokumenty:
l) list motywacyjny,
2) zyciorys- cv,
3) kserokopie swiadectw pracy,
4) kserokopie dyplomów potwierdzajacych wyksztalcenie,
5) kserokopie zaswiadczen o ukonczonych kursach, szkoleniach,
6) referencje,
7) oryginal kwestionariusza osobowego,
8) oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany za przestepstwo popelnione umyslnie
oraz nie toczy sie przeciwko niemu postepowanie karne.

Wymaganedokumentyaplikacyjne:list motywacyjny,zyciorys- cv.
(z uwzglednieniem dokladnego przebiegu kariery zawodowej) powinny byc opatrzone
klauzula: "Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji

zgodnie

z ustawa z dnia 29.08.1997r.o ochronie danych osobowychO( Dz. U.

z 2002 r. poz. 926 z póznozm.) oraz ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach
samorzadowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1593 z póznozm.)
Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy skladac osobiscie w siedzibie Zarzadu
Dróg Powiatowych w Latkowie, 88-108 Inowroclaw, Latkowo 11 ( sekretariat) lub
poczta na wskazany adres w terminie do dnia 02.01.2007 r. do godz. 1500.
Nalezy umiescic dopisek:" Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Drogowej
Sluzby
Liniowej"
Aplikacje, które wplyna do Zarzadu Dróg Powiatowych
w Inowroclawiu z/s w Latkowie po
wyzej okreslonym terminie nie beda
rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru bedzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej / www.bip.inowroclaw.powiat.pl/ oraz na tablicy informacyjnej
w siedzibie Zarzadu Dróg Powiatowych w Inowroclawiu z/s w Latkowie.
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