
OGtOSZENIE
o NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ~DNICZE

Z DNIA 21 lutego 2018 roku

STAROSTWO POWIATOWE
46-300 OLESNO ul. Pieloka 21

STAROSTA OLESKI OGt..ASZA NABOR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PODINSPEKTORA W WYDZIALE KOMUNIKACJII TRANSPORTU
Wymiar czasu pracy: pe{ny etat

Liczba kandydat6w do wyfonienia: 1 osoba

1.Wymagania niezb~dne

a) wyksztatcenie wyzsze magisterskie, kierunek: administracja;
b) minimum 3-letni staz pracy w administracji (urz~dzie) na podobnym stanowisku;
c) znajomosc przepisow prawa z zakresu ustawy 0 samorzqdzie powiatowym, ustawy
o pracownikach samorzqdowych, ustawy prawo 0 ruchu drogowym i ustawy 0 kierujqcych
pojazdami, Kodeksu Post~powania Administracyjnego;

d) obywatelstwo polskie;
e) petna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z petni praw publicznych;
f) osoba nie byta skazana prawomocnym wyrokiem sqdu za umyslne przest~pstwa
scigane z oskarZenia publicznego lub umyslne przest~pstwa skarbowe;

g) osoba cieszy si~ nieposzlakowanq opiniq.

2.Wymagania dodatkowe

a) preferowane doswiadczenie w zakresie obstugi systemu CEPiK (Pojazd/Kierowca/Portal
Starosty);

b) znajomosc programu redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej;
c) znajomosc pakietow biurowych Microsoft Office, Libre Office, Open Office;
d) komunikatywnosc, rzetelnosc, doktadnosc, terminowosc, umiej~tnosc pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku:

a) prowadzenie rejestru przedsi~biorcow prowadzqcych osrodki szkolenia kierowcow;
b) wydawanie decyzji 0 zakresie prowadzenia przez przedsi~biorc~ osrodkow szkolenia
kierowcow;

c) sprawowanie nadzoru nad szkoleniem kierowcow;
d) wpisywanie osob do ewidencji instruktorow i wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy;
e) skreslenie instruktorow z ewidencji;
f) kierowanie instruktora na ponowny egzamin;
g) analizowanie i publikowanie zdawalnosci w osrodkach egzaminowania kierowcow w Biuletynie
Informacji Publicznej i na tablicy ogtoszen;

h) coroczne kontrolowanie wszystkich osrodkow szkolenia kierowcow;
i) ewidencjonowanie i analizowanie informacji z osrodkow szkolenia kierowcow;
j) tworzenie i aktualizacja informacji umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej;
k) rejestracja pojazdu zgodnie z przepisami ustawy - prawo 0 ruchu drogowym i przepisami
wykonawczymi do ustawy;



I) czasowa rejestracja pojazdu zgodnie z przepisami ustawy- Prawo 0 ruchu drogowym
i przepisami wykonawczymi do ustawy;
t) prowadzenie spraw zwiqzanych z zawiadomieniem 0 zmianie stanu faktycznego
wymagajqcego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;
m) wyrejestrowywanie pojazdu;
n) przyjmowanie zawiadomien 0 zbyciu pojazdu;
0) prowadzenie akt pojazd6w.

4. Informacja 0 warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca przy komputerze 0 charakterze administracyjno-biurowym;
b) wymiar czasu pracy - pefny etat w godz. pon., sr. czw. 7.30 - 15.30, wt. 7.30 - 16.00,
pt. 7.30.15.00;

5. W miesiqcu poprzedzajqcym dat~ upublicznienia ogtoszenia wskaznik zatrudnienia os6b
niepefnosprawnych w Starostwie, w rozumieniu przepis6w 0 rehabilitacji zawodowej
i spotecznej oraz zatrudnieniu os6b niepefnosprawnych, jest wybzy nif 6%.

6. Wymagane dokumenty
a) list motywacyjny,
b) cv z doktadnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajqcej si~ 0 zatrudnienie ( wz6r na stronie
www.bip.powiatoleskLpl w zaktadce nab6r na wolne stanowiska),

d) kserokopie dokument6w potwierdzajqcych kwalifikacje zawodowe, potwierdzone za
zgodnosc z oryginatem przez zainteresowanego,

e) kserokopie dyplom6w potwierdzajqcych ukonczenie uczelni, potwierdzone za zgodnosc
z oryginatem przez zainteresowanego,

f) kserokopie innych dokument6w 0 posiadanych kwalifikacjach i umiej~tnosciach,
potwierdzone za zgodnosc z oryginatem przez zainteresowanego,
g) kserokopie swiadectw pracy, potwierdzone za zgodnosc z oryginatem przez
zainteresowanego,

h) oswiadczenie kandydata 0 niekaralnosci za przest~pstwa popefnione umyslnie,
i) oswiadczenie kandydata , ze nie toczy si~ przeciwko niemu post~powanie scigane
z oskar:zenia publicznego rub umyslne przest~pstwa skarbowe,

j) oswiadczenie 0 pefnej zdolnosci do czynnosci prawnych, korzystaniu z pefni praw
publicznych i obywatelstwie polskim z zastrzezeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
o pracownikach samorzqdowych ,

k) oswiadczenie kandydata 0 braku przeciwwskazan zdrowotnych do zatrudnienia na
stanowisku 0 kt6re si~ ubiega,

I) oswiadczenie 0 prowadzeniu dziatalnosci gospodarczej, jesli kandydat takq dziatalnosc
prowadzi,

t) kserokopia orzeczenia 0 posiadaniu stopnia niepetnosprawnosci, jezeli kandydat chce
skorzystac z uprawnienia, 0 kt6rym mowa w art.13a ust. 2 ustawy 0 pracownikach
samorzqdowych,
m) inne dokumenty (ewentualne referencje).

http://www.bip.powiatoleskLpl


Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy sktadae w zaklejonych kopertach
w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Olesnie osobiscie lub za posrednictwem poczty
z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu

w terminie do dnia 07.03.2018 r. do godz. 15-tej.

Aplikacje. ktore wpJynq do Starostwa po wyzej okreslonym terminie nie b~dq rozpatrywane.

Informacja 0 wyniku naboru b~dzie umieszczona na stronie internetowej (www.bip.powialoleski.pl
w zaktadce nabor na wolne stanowiska) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego
w Olesnie, ul. Pieloka 21.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegotowe CV (z uwzgl~dnieniem
doktadnego przebiegu kariery zawodowej), powinny bye opatrzone klauzulq: Wyrazam zgod~ na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb~dnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych
osobowych (Oz. U. z 2016 r. poz. 922 z potn. zm.) oraz ustawq z dnia 21 Iistopada 2008 r.
o pracownikach samorzqdowych (Oz. U. z 2016 r. poz. 902 z potn. zm.).

http://www.bip.powialoleski.pl

