Kościerzyna
ul.3-go Maja 9
83-400 Kościerzyna
BURMISTRZ MIASTA KOŚCIERZYNA
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKU
Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kościerzynie
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe magisterskie techniczne lub ekonomiczne.
2. Znajomość przepisów prawnych z zakresu:
Ustawy o drogach publicznych;
Ustawy o finansach publicznych;
Ustawy o zamówieniach publicznych;
Ustawy Prawo budowlane;
3. Wymagane doświadczenie zawodowe:
co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub wykonywanie przez
co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze związanym z
prowadzeniem działalności inwestycyjnej drogowej;
doświadczenie przy realizacji min. 3 projektów drogowych, w tym realizowanych z
udziałem środków Unii Europejskiej,
4. Posiadania obywatelstwa polskiego.
5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
6. Brak skazania prawomocnych wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
7. Prawo jazdy kat. B.
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
Wymagania dodatkowe:
1. Uprawnienia budowlane.
2. Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych.
3. Umiejętność organizacji pracy.
4. Umiejętność obsługi komputera w zakresie niezbędnym w pracy na stanowisku.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. kierowanie pracą Zarządu Dróg Miejskich w Kościerzynie, w celu realizacji statutowych
zadań jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Kościerzyna powołanej Uchwałą Rady
Miasta Kościerzyna Nr XLVIII/374/13 w dniu 25 czerwca 2013 roku;
2. realizacja zadań zarządcy dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych położonych
na terenie Miasta Kościerzyna oraz zadań zarządcy innych nieruchomości i mienia
przekazanego;
3. Prowadzenie gospodarki finansowej Zarządu Dróg Miejskich w Kościerzynie w oparciu o
przepisy ustawy o finansach publicznych;
4. Realizacja zadań związanych z pełnieniem przez Zarząd Dróg Miejskich w Kościerzynie
funkcji inwestora zastępczego dla Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz innych jej jednostek
organizacyjnych.
Informacja o warunkach pracy na stanowisku będącym przedmiotu naboru:
1. Miejsce pracy: Miasto Kościerzyna

2. Obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień
przyjętym okresie rozliczeniowym,
Wymagane dokumenty:
1. CV oraz list motywacyjny.
2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy.
3. Oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
w/w stanowisku.
6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Informacje dodatkowe:
W lipcu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Kościerzyna w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co
najmniej 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 10 września 2013
roku do godz. 15.30.
pod adresem: Urząd Miasta Kościerzyna
ul. 3-go Maja 9,
83-400 Kościerzyna
w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kościerzynie”
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kościerzyna.gda.pl) oraz na tablicy
informacyjnej Urzędu Miasta przy ul.3-go Maja 9.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926
z późn. zm.) raz ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.
1458).

