ZAŁĄCZNIK Nr 3
Znak: Z.1110/3-3/2008
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
…………Ds. UTRZYMANIA DRÓG - referent……………..
nazwa stanowiska pracy
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie budowlane lub geodezyjne
b) staż pracy – minimum 2 lata
b) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na określonym stanowisku
d) nieposzlakowana opinia
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość zasad funkcjonowania gminy
b) wskazane doświadczenie w pracy w samorządzie gminnym
c) znajomość prawa zamówień publicznych, finansów publicznych, ustawy o drogach, prawa
budowlanego, oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
d) doświadczenie w zarządzaniu utrzymaniem mostów i dróg,
e) znajomość zasad kosztorysowania robót budowlanych,
f) prawo jazdy kat.B
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Planowanie, przygotowanie, organizowanie i prowadzenie spraw związanych
- z bieżącym utrzymaniem dróg i obiektów mostowych na terenie gminy( w tym
zieleni przydrożnej),
-

z realizacją zamówień publicznych na roboty remontowe ,

-

z utrzymaniem w należytym stanie technicznym i czystości przystanków
komunikacji publicznej na terenie gminy,

-

z ewidencją dróg i obiektów mostowych,

-

z orzekaniem o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu
poprzedniego w razie jego naruszenia,

-

z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz na zjazdy z dróg

-

z regulacją stanów prawnych dróg i realizacją podziałów geodezyjnych pod
poszerzenia pasów drogowych,

-

z utrzymaniem czystości pasów drogowych ,

-

z organizacją i nadzorem nad robotami publicznymi prowadzonymi na
drogach,

-

z realizacją zadań w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny
b) życiorys (CV)
c) kopie świadectw pracy
d) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
e) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach
f) kwestionariusz osobowy ( do pobrania)
e) oświadczenie
- o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- o stanie zdrowia.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Rawa
Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32 lub pocztą na adres Urzędu Gminy z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko ds. utrzymania dróg” w terminie do dnia 16.06.2008 r.
godz.1400.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o kandydatach i wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej
www.bip.rawam.ug.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
Bliższe informacje : Małgorzata Melon – pokój 204, adres jak wyżej.- tel. 046 814 42 41 w.
204.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem
dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z
dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z
późn. zm.)”.
Rawa Mazowiecka dn. 30.05.2008 r.
Wójt Gminy
Krzysztof Starczewski

