
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CZĘSTOCHOWIE
Ul. SOBIESKIEGO 9,  42-217  CZĘSTOCHOWA

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent Ds. Utrzymania Dróg

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe
- znajomość zagadnień dotyczących drogownictwa publicznego( ustawa o drogach 

publicznych)
- znajomość zagadnień kodeksu postępowania administracyjnego (KPA)
- umiejętność prawidłowej reakcji w sytuacjach stresowych
- umiejętność obsługi komputera- pakiet „Office”, „NORMA PRO”, „SIBVIEW”
- staż lub praca w administracji drogowej min. 1 rok

Wymagania dodatkowe:
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność organizowania własnej pracy,
- komunikatywność,
- odpowiedzialność,
- znajomość zagadnień prowadzenia spraw geodezyjnych związanych z regulacją stanu 

prawnego pasa drogowego

  
Główne obowiązki:

- wykonywanie wszelkich czynności związanych z ochroną  dróg powiatowych,
- uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowej (badanie i ocena ofert, przygotowanie 

protokołów  postępowań, dokumentacji),
- prowadzenie spraw związanych z regulacją pasa drogowego,
- prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych, 
- przygotowanie materiałów przetargowych lub współudział przy ich opracowaniu, 
- współpraca z Urzędami Gmin Powiatu Częstochowskiego        

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
      -    list motywacyjny

- życiorys-CV
- kwestionariusz osobowy
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
- zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne
- oświadczenie o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych
- referencje



Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys-CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu 
kariery zawodowej)   powinno być  opatrzone  klauzulą  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(DZ.U. z  2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008 roku o 
pracownikach samorządowych (DZ.U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).”

Wymagane  dokumenty  należy  składać  w  siedzibie  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w 
Częstochowie, 42-217 Częstochowa, ul. Sobieskiego 9 pok.241 (sekretariat) lub pocztą na 
wskazany adres w terminie do dnia 21 maja 2010 roku do godz.14,00. 

Należy  umieścić  dopisek:  „Dotyczy  naboru  na  stanowisko  referent  ds.  utrzymania 
dróg”.  Aplikacje,  które  wpłyną  do  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Częstochowie  ul. 
Sobieskiego 9 po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja  o  wynikach  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej  Biuletynu 
Informacji Publicznej PZD /www.pzdczestochowa.4bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w 
siedzibie  Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.
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