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Burmistrz Drawska Pomorskiego
ogtasza nab6r na wolne stanowisko urzednicze

stanowisko do spraw inwestycji drogo\nych i odwodnienia drag
w Urzedzie Miejskim w Drawsku Pomorskim

78-500 Drawsko Pom. uI- Sikorskiego 41

1.   Wymagania niezbedne:
1)   Ob)n^/atelstwo  polskie  lub  inne  zgodnie  z  art.  ll  ust  2  i  3  usta\vy  z  21   listopada

2OO8r.  a pracownikach samorzqdo\vych  (Dz.U.  z 2014r.  poz.  1202 ze zm.);
2)   petna zdolnoS6 do czynnoSci prawnych oraz korzystanie w pelni z praw

publicznych;
3)   brak skazania prawomocnym \^ryrokiem sadu za umySlne przest?pstwo §cigane

z oskarZenia publicznego lub umy§lne przestepstwo skarbowe;
4)   vyksztatcenie vyZsze  pien^/szego  lub drugiego stopnia w rozumieniu  przepis6w

o    szkolnictwie   \vy2szym    lub    §rednie   techniczne    o    kierunku    budownictwo
drogowe - kierunek preferowany lub budownictwo og6lne;

5)   znajomoS6 obstugi komputera w zakresie Word,  Excel;
6)   stan zdrowia pozwalajacy na zatrudnienie na danym stanowisku;
7)   nieposzlakowana opinia;

8)   znajomo§6       regulacji       prawnych       z       zakresu       kodeksu       postepowania
administracyjnego,   usta\^ry  o  samorzadzie  gminnym,  usta\^ry  Prawo  zam6wieh

publicznych,  ustawy o  ochronie  danych  osobo\vych,  usta\^ry  Prawo  budowlane  i
usta\vy o drogach publicznych.

2.   Wymagania dodatkowe:
1)  znajomoS6 obstugi oprogramowania;
2)   samodzielnoS6, odpowiedzialnoS6) systematycznoS6, doktadnoS6,

komunikat\n^/nose, \vysoka kultura osobista ;
3)   umiejetnoS6 analizowania problem6w i poprawnego \^ryciagania wniosk6w;
4)   umiejetnoS6 pracy w zespole;
5)   znajomo§6 jezyka obcego.

3. Warunki pracy na stanowisku:
1)   stanowisko  pracy  usytuowane jest  na  pien^/szym  pietrze  budynku  w  Drawsku

Pomorskim  przy ulicy Sikorskiego 41(w budynku  nie ma windy - dostep  przez
schody);

2)  stanowisko  pracy zwiazane jest z  praca  przy komputerze,  przemieszczaniem
sis w terenie,  prowadzeniem  rozm6w telefonicznych,  bezpoSrednim kontaktem
zklientem;

3)   o§wietlenie w pomieszczeniu biuro\^rym - naturalne i sztuczne;
4)   powierzchnia stanowiska vynosi co najmniej 2 m2 wolnej przestrzeni podtogi;
5)  wentylacja   pomieszczenia   -   naturalna,   a   ogrzewanie   w  okresie  jesienno-

zimo\vym  min.  +18 st.C;



6)   dobry   stan    urzadzeh    higieniczno-sanitarnych   oraz   dobry   stan   techniczny
mebli,  sprzetu  i  innych  urzadzeh;

7)   praca  administracyjno-biurowa  w  petnym  \^rymiarze  czasu  pracy,  w  tym  przy
komputerze po\vy2ej 4 godzin dziennie.

4. lnformacja z art. 13 ust. 2 pkt 4b usta\vy a pracownikach samorzadowych:
W    miesiacu    poprzedzajqcym    date    publikacji    niniejszego    ogtoszenia    wskaznik
zatrudnienia  os6b  niepetnosprawnych  w  Urzedzie  Miejskim  w  Drawsku  Pomorskiml
w  rozumieniu   przepis6w  o   rehabilitacji  zawodowej   i   spotecznej   oraz  zatrudnianiu
os6b niepetnosprawnych  nie przekroczyt 6%.

5. Zakres wykon)n^/anych zadah na stanowisku:

1)  zarzadzanie drogami i obiektami mostovymi;
2)   prowadzenie spraw zwiazanych z przygoto\^rywaniem  i wykon)M/aniem

inwestycji drogo\^rych  i mostowych ;
3)   planowanie i finansowanie budo\^ry ,  modernizacji,  utrzymania  i ochrony dr6g  i

most6w;
4)   opracowanie i wdraZanie program6w i innych dokument6w planistycznych

z zakresu budo\^ry drag  i most6w;
5)   prowadzenie procedur zwiazanych z wydawaniem decyzji dotyczacych

budovy dr6g i most6w, w tym przygotow)^^/anie dokument6w na potrzeby

postepowah ;
6)   prowadzenie korespondencji z innymi podmiotami,  inst)rfucjami)  organamil

opracovAM/anie SPraWOZdah,  analiZ i  innyCh dOkument6w dotyczacych
budo\^ry dr6g  i most6w;

7)  wsp6tuczestnictwo w tworzeniu  Planu Zagospodarowania Przestrzennego
oraz Strategii  RozwoJ'u  Gminy;

8)   zatatwianie skarg  i wniosk6w w zakresie powierzonych obowiazk6w;
9)   opraco\^rywanie okresovych sprawozdah z realizacji plan6w i program6w w

zakresie powierzonych obowiazk6w;
1 0)przygotow)^^/anie informacji do  Biuletynu  lnformacji  Publicznej  Urzedu;
1 1 )przygotovy)AVanie i  PrZekaZyWanie dO arChiWum ZaktadOWegO akt SPraW

prowadzonych  na zajmowanym stanowisku pracy.

6. Wymagane dokumenty:
1 ) podpisane odrecznie CV z informacjami o przebiegu nauki i dotychczasowej

pracy zawodowej;
2) list motywacyjny;
3) lowestionariusz osobovy dla osoby ubiegajacej sic a zatrudnienie;
4) kserokopie dokument6w potwierdzajacych \vymagane \vyksztatcenie;
5) kserokopie Swiadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub innych

dokument6w potwierdzajacych staZ pracy;



6) oSwiadczenie   kandydata   o   petnej   zdolno§ci   do   czynno§ci   prawnych   oraz
korzysfaniu w petni z praw publicznych;

7) o§wiadczenie kandydatal 2e nie byl on skazany prawomocnym vyrokiem sadu
za   umy§lne  przestepstwo  Scigane     z  oskarzenia  publicznego  lub   umy§lne

przestepstwo skarbowe;
8) zaSwiadczenie  lekarskie  a  stanie  zdrowia  pozwalajacym  na  zatrudnienie  na

danym stanowisku  urzedniczym;
9)kopia      dokumentul      okreSlonego      w      przepisach      o      sluzbie      c)rvilnejl

POtWierdZajaCegO        ZnajOmO§6       jezyka        polskiego        dLa        kandydat6w
z ob)n^/atelstwem  innym  nLZ polskie;

10)oSwiadczenie   o   zgodzie   na   przetwarzanie   danych   osobovych   w   trakcie
naboru  na col neboru;

ll)kopia    dokumentu    potwierdzajacego    niepetnosprawno§6    w    przypadku
kandydata,  kt6ry zamierza skorzysfa6 z  uprawnienia  o  kt6rym  mowa w art.
1 3a ust.2  usta\^ry o pracownikach samorzado\vych.

7.lnne informacje dla kandydat6w:
1)  vymagane  dokumenty  (oryginalne  lub  kopie  potwierdzone  przez  kandydata  za
zgodnoS6        z    oryginatem)    w    zaklejonej    kopercie    z    oznaczeniem    nadawcy,
z dopiskiem:

.,Dotvczv naboru   na stanowisko do sDraW inWeStVCii drOaO\^lVCh i OdWOdnienia
dr6a w urzedzie Mtejskim w Drawsku Pomorskim"

naleZy sktada6 w siedzibie  Urzedu,  w sekretariacie  (pok6j  210) w godzinach  pracy
Urzedu lub przesta6 na adres:  Urzad Miejski w Drawsku  Pomorskim, ul.  Sikorskiego
41,  78-500  Drawsko  Pomorskie,  w  terminie  do  dnie  29  marca  2016  r.  (decyduje
data wply^/u do Urzedu  Miejskiego w Drawsku Pomorskim).  Oferty,  kt6re wptyna do
Urzedu po vyZej okreSlonym terminie,  nie beda rozpatr\M/ane;
2)  ka2dy kandydat spetniajaey \^rymogi formalne zostanie  powiadomiony o terllninie

przeprowadzen ia rozmo\vy kwalffikacyjnej;
3)  osoby  podejmujace  po  raz  piervszy  prace  na  sfanowisku  urzedniczym,  w tym
stanowisku   kierowniczym   urzedniczym,   zobowiazane   beda   do   odbycia   stuzby

przygotowawczej,   tn^/ajacej   nie   dlLJZej   nLZ   3   miesiece   i   uzyskania   poz)rf)n^/nego
vy)/niku egzaminu kohcowego kohczacego stuZbe przygotowawcza;
4)    bliZszych    informacji    na    temat    naboru    udziela    Sekretarz    Gminy    Drawsko
Pomorskie tel.  943633485;
5)    informaQja    0    \^ryniku    nabOru    bedZle    umieSZCZOna    W    Biuletynie    lnformacji

Publicznej     pet     adresem    \^MM/.umia.draWSkODOmOrskie.ibiD.DI    OraZ    na    tabliey

ogtoszeh w siedzibie tut.  Urzedu.
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