BUR,MTSTRZ MONIEK

ul. Slowrckiego ia. l9-ltD Mo/rli
tcl./frx (E5) 716 2j t7

BURMISTRZ MONIEK
oglasza nab6r na wolne stanowisko urzgdnicze
podinspektor ds. drogownictwa

I. Nazwa i adres iednostki: Urz4d Miejski w Morikach, ul. Slowackiego 5a,19 -100 Monki

II. Wvmiar etatu: pelny wymiar

III. Wvmagania

czasu pracy

niezbedne:

1) obywatelstwo polskie;

2) pelna zdolnoSd do czynnoSci prawnych oraz korzystanie zpelni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem s4du za umySlne przestgpstwo Scigane
z oskarhenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe;

4) nieposzlakowana opinia;
5) stan zdrowia pozwalaj 4cy na zatrudnienie na danym stanowisku;
6) wyksztalcenie wylsze lub Srednie techniczne o kierunku: budownictwo, specjalno6d
budownictwo drogowe;

7) 3 lata stazu pracy przy wyksztalceniu
8)

Srednim (1 rok przy wyksztaNcenlt wylszym)
na stanowisku zwi4zanymzprzygotowaniem irealizacjqinwestycji budowlanych;
znajomo6d przepis6w prawnych: ustawa o drogach publicznych, prawo budowlane,
ustawa prawo zam6wieri publicznych, ustawa o finansach publicznych, ustawa
o samorz4dzie gminnym, kodeks postgpowania administracyj nego.

IV. Wvmasania dodatkowe:

l)

preferowane doSwiadczenie zawodowe w jednostkach samorz4du terytorialnego
w zakresie objgtym naborem lub na stanowiskach pokrewnych;
posiadanie uprawniefr budowlanych;

2)
3) znajomoS6 kosztorysowania;
4) prawo jazdy kat. B;
5) zdolnoSi analitycznego my6lenia;
6) praktyczna znajomoSd obslugi komputera, w tym aplikacji biurowych MS Office;
7) umiejgtnoSC organizacji pracy wlasnej i wykonywania pracy w zespole.
V. Zakres wykonywanych zadafi na stanowisku:

1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

prowadzenie spraw w zakresie utrzymania dr6g gminnych;
prowadzenie ewidencji dr6g i most6w zarz1dzanychprzez Gming;
wydawanie zezwoleh oruz naliczanie oplat za zajgcie pasa drogowego;
kontrola w zakresie niezgodnego zprzepisami prawa zajgcia pasa drogowego;
wsp6lpraca z innymi zarz4dcarni dr6g na terenie gminy w ich prawidlowym
utrzymaniu;
przygotowywanie wniosk6w dot. zaliczenia dr6g do poszczeg6lnych kategorii;
udzial w przygotowywaniu wniosk6w o dofinansowanie ze Srodk6w zewngtrznych;
prowadzenie spraw zwi4zanych z zarz4dzaniem drogami gminnymi,
w szczeg6lnoSci:
a) opracowanie plan6w rzeczowo finansowych remont6w kapitalnych i bie24cych
ulic,

b)

opracowanie niezbgdnej

do

prowadzenia remont6w

ulic

dokumentacji

techniczno-prawnej,

c)
d)
e)

f)

g)

h)

i)
j)

prowadzenie spraw zwi4zanych z wla6ciwym utrzymaniem nawierzchni
jezdni, chodnik6w,
przygotowanie material6w do przetarg6w na roboty remontowe,
koordynowanie prac realizowanych na poszczeg6lnych drogach,
uzgadnianie wlasnej i powierzonej infrastruktury technicznej przebiegajqcej
w pasach drogowych,
przeprowadzanie komisyjnych odbior6w przywr6cenia pasa drogowego
do stanu pierwotnego,
przeprowa dzanie kontroli gwarancyjnych,
przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dr6g i obiekt6w mostowych,
prowadzenie rozliczen finansowo-rzeczowych ,w tym sprawdzanie obmiar6w
i kosztorys6w powykonawczych.

VI. Informacia

l)

o

warunkach pracv na danvm stanowisku:

miejsce pracy: Urz4d Miejski w Mo6kach, ul. Slowackiego 5a;
4 godzin dziennie;
bezpoSredni i telefoniczny kontakt z klientami Urzgdu, wyjmdy sluzbowe zwiqzane
z czynnolciami wykonywanymi na wskazanym stanowisku pracy.

2)
3)

praca przy komputerze powyhej

vII.
W

miesi4cu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskaznik zatrudnienia os6b
niepelnosprawnych w UrzEdzie Miejskim w Morikach w rozumieniu przepis6w ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, bylwyhszy
niz6%o.

VIII. Wymasane dokumenty:

l)

list motywacyjny;
2yciorys - curriculum vitae;

2)
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj4cej sig o zatrudnienie;
4) kserokopie dokument6w potwierd zaj Ecy ch wyksztalcenie oraz kwal fi kacj e ;
5) kserokopie Swiadectw pracy;
6) kserokopie zalwiadczeri o ukoriczonych kursach i szkoleniach;
7) o5wiadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem s4du za
i

8)

9)

umySlne
przestgpstwo dcigane z oskarhenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe;
o5wiadczenie o posiadaniu pelnej zdolno5ci do czynnoSci prawnych oraz korzystaniu
z pelni praw publi czny ch;
oSwiadczenie o wyraZeniu zgody na przetwarzanie darrych osobowych do cel6w
rekrutacji o nastgpuj4cej treSci:
,,Wyra2am zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbgdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustqwq z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z pdin. zm.) oraz ustswq
z dnia 2l listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)".

IX. Termin i mieisce skladania dokument6w:
Wymagane dokumenty aplikacyjne nale?y sklada6 w terminie do dnia 29.04.2015 r.
do godz. 15.30 w Urzjdzie Miejskim w Mofkach ul. Slowackiego 5a, 19 - 100 Motiki
osobiScie (Sekretariat - pok. 114) lub za poSrednictwem poczty (liczy sig data wplywu
do Urzgdu) w zamknigtych kopertach z dopiskiem: ,,Nab6r na wolne stanowisko
podinspektora ds. drogownictwa w Urzgdzie Miejskim w Morikach".
Dokumenty, kt6re wplynq do Urzgdu po wyZej okreSlonym terminie, nie bgd4 rozpatrywane.

X. Informacie dodatkowe:
Kandydaci spelniaj4cy wymagania formalne zostan4 telefonicznie powiadomieni o terminie
rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.

Informacja o wynikach naboru bgdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacj i Publicznej (http //bip. um.monki. wrotapodlasia. pl) oraz na tablicy informacyjnej
Urzgdu Miejskiego w Morikach przy ul. Slowackiego 5a.
:

Moriki, dnia 15.04.2015 r.

