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NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PODINSPEKTORA W WYDZIALE KOMUNIKACJII TRANSPORTU
Wymiar czasu pracy: pelny etat

L1czba kandydat6w do wytonienia: 1 osoba

1.Wymagania niezb~dne

a) wyksztalcenie wytsze, kierunek: administracja;
b) minimum 3 - letni stat pracy w administracji ( urz~dzie) na podobnym stanowisku;
c) obywatelstwo polskie;
d) pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z peini praw publicznych;
e) osoba nie byla skazana prawomocnym wyrokiem SClduza umyslne przest~pstwa
scigane z oskari.enia publicznego lub umyslne przest~pstwa skarbowe;

f) osoba cieszy si~ nieposzlakowanCl opiniCl.

2.Wymagania dodatkowe

a) preferowane doswiadczenie w zakresie obslugi systemu CEPiK (Pojazd);
b) preferowane doswiadczenie w zakresie prowadzenia dokumentacji archiwalnej;
c) znajomosc ustawy prawo 0 ruchu drogowym, ustawy 0 narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach, znajomosc przepis6w prawa regulujClcychfunkcjonowanie samorzCldu powiatowego
oraz kodeksu post~powania administracyjnego;
d) komunikatywnosc, rzetelnosc, dokladnosc, terminowosc, umiej~tnoS6 pracy w zespole;
e) znajomosc pakiet6w biurowych Microsoft Office, Libre Office, Open Office.

3. Zakres wykonywanych zadari na stanowisku:

a) rejestracja pojazdu zgodnie z przepisami ustawy - prawo 0 ruchu drogowym i przepisami
wykonawczymi do ustawy;

b) czasowa rejestracja pojazdu zgodnie z przepisami ustawy- Prawo 0 ruchu drogowym
i przepisami wykonawczymi do ustawy;

c) prowadzenie spraw zwiqzanych z zawiadomieniem 0 zmianie stanu faktycznego
wymagajqcego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;

d) wyrejestrowywanie pojazdu;
e) przyjmowanie zawiadomieri 0 zbyciu pojazdu;
f) wpisywanie do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego;
g) przekazywanie do centralnej ewidencji pojazd6w danych i informacji 0 pojazdach
h) prowadzenie dokumentacji akt pojazd6w;
i) przechowywanie dokumentacji powstajClcejw Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie
Powiatowym w Olesnie

j) zapewnienie odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem,
zanieczyszczeniem bqdt utratq dokumentacji powstalej, oraz nadsylanej i skladowanej
w Wydziale Komunikacji i Transportu.

4. Informacja 0 warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca przy komputerze 0 charakterze administracyjno-biurowym, praca w skladnicy akt
Wydzialu Komunikacji i Transportu;

b) wymiar czasu pracy - pelny 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 ogloszenia wskaznik zatrudnienia os6b

niepelnosprawnych w Starostwie, w rozumieniu przepis6w 0 rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnieniu os6b niepelnosprawnych, jest wyzszy nit 6%.

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

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

e) kserokopie dyplom6w potwierdzajqcych ukoliczenie uczelni. potwierdzone za zgodnosc
z oryginalem przez zainteresowanego,

f) kserokopie innych dokument6w 0 posiadanych kwalifikacjach i umiej~tnosciach,
potwierdzone za zgodnosc z oryginalem przez zainteresowanego,

g) kserokopie swiadectw pracy. potwierdzone za zgodnosc z oryginalem przez
zainteresowanego,

h) oswiadczenie kandydata 0 niekaralnosci za przest~pstwa popelnione umyslnie,
i) oswiadczenie kandydata , ze nie toczy si~ przeciwko niemu post~powanie scigane
z oskarzenia publicznego lub umyslne przest~pstwa skarbowe,

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

k) oswiadczenie kandydata 0 braku przeciwwskazali zdrowotnych do zatrudnienia na
stanowisku 0 kt6re si~ ubiega.

I) oswiadczenie 0 prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej, jesli kandydat takq dzialalnosc
prowadzi.

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

7. Informacja dotyczl\ca przetwarzanla danych osobowych:

Administrator

Administratorem Panstwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starosta
Oleski. majqcy siedzib~ w Starostwie Powiatowym w Olesnie (dalej: Starostwo). przy ul. Jana
Pieloka 21,46-300 Olesno.

Inspektor ochrony danych

Mogq si~ Palistwo kontaktowae z wyznaczonym przez Starost~ Oleskiego inspektorem ochrony
danych osobowych pod adresem: Starostwo Powiatowe w Olesnie. ul. Jana Pieloka 21, 46-300
Olesno. e-mail: iod@powiatoleskLpl, tel. 343597833.

eel i podstawy przetwarzania

Palistwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 b~dq przetwarzane
w celu przeprowadzenia obecnego post~powania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym
dane do kontaktu, na podstawie zgody3, kt6ra moze zostac odwolana w dowolnym czasie.

Jezeli w dokumentach zawarte Sq dane, 0 kt6rych mowa wart. 9 ust. 1 ROOO konieczna b~dzie
Palistwa zgoda na ich przetwarzanie4• kt6ra maze zostae odwolana w dowolnym czasie.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Oz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1
Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu

http://www.bip.powiatoleskLpl


prowadzenia przez pracodawc6w dokumentacji w sprawach zwiqzanych ze stosunkiem pracy oraz
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzqdzenia Parlamenlu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwielnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przelwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przept}'wu takich danych oraz uchylenia dyreklywy 95/46MJE
(og6lne rozporzqdzenie 0 ochronie danych) (Oz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z p6tn. zm.)
(dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lil a RODO;

4Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcq Panslwa danych osobowych b~dzie firma netkoncept.com sp. j. z siedzibq w Opolu, ul.
Parlyzancka Sa, 45-801 Opole, w zwiqzku z korzyslaniem przez Staroslwo z systemu
eleklronicznego obiegu dokumenl6w (SOD365).

Okres przechowywanla danych

Panslwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrulacyjnym b~dq przechowywane do
zakor'tczenia procesu rekrulacji.

Prawa os6b, kt6rych dane dotycz,\

Majq Panslwo prawo do:

a) prawo dost~pu do swoich danych oraz olrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przelwarzania danych osobowych;

d) prawo do usuni~cia danych osobowych;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urz~du Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja 0 wymogu podanla danych

Podanie przez Panslwa danych osobowych w zakresie wynikajqcym z art. 221 Kodeksu pracy jest
niezb~dne, aby uczeslniczye w posl~powaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panslwa innych
danych jest dobrowolne.

Wymagane dokumenly aplikacyjne nalezy sk/adae w zaklejonych kopertach
w Sekrelariacie Slaroslwa Powiatowego w Olesnie osobiscie lub za posredniclwem poczty
z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacll i Transportu
wtermlnie do dnla 02.10.2018 r. do godz.15-tej.

Aplikacje, kl6re wplynq do Staroslwa po wyzej okreslonym lerminie nie b~dq rozpalrywane.

Wymagane dokumenly aplikacyjne: list mOlywacyjny, szczeg6/owe CV (z uwzgl~dnieniem
dok/adnego przebiegu kariery zawodowej), powinny bye opatrzone klauzulq: Wyrazam zgod~ na
przelwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb~dnych do
realizacji procesu rekrutacji.

Informacja 0 wyniku naboru b~dzie umieszczona na slronie inlernetowej (www.bip.powiatoleski.pl
w zak/adce nab6r na wolne slanowiska) oraz na lablicy informacyjnej Staroslwa Powiatowego
w Olesnie, ul. Pieloka 21.
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