
                          Mława 2013.09.12 

Ogłoszenie o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze. 

DYREKTOR 
Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie 

06 – 500 Mława ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10 
ogłasza nabór na wolne  kierownicze stanowisko urzędnicze. 

 

I.    Nazwa stanowiska:    Kierownik działu technicznego 

                                        Wymiar czasu pracy: pełny etat 
          Pracodawca zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy na czas określony. 

 
II.  Niezbędne wymagania od kandydatów: 

1.obywatelstwo polskie, 
2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne   
    przestępstwo skarbowe , 
4. nieposzlakowana opinia, 
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w  stanowisku 
6. wykształcenie wyższe techniczne,  preferowane o profilu drogowym lub  ogólnobudowlanym i minimum 5 letnie doświadczenie  
    zawodowe w tym na stanowisku kierowniczym - 2 lata, 
7.  posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie kierowania i nadzorowania budową    dróg i mostów . 

Wymagania dodatkowe: 

 -  co najmniej średnie wykształcenie w zakresie drogownictwa 
 -  znajomość przepisów prawnych z zakresu: procesu inwestycyjnego, prawa  budowlanego, planowania przestrzennego,    
    dróg  publicznych, zamówień publicznych,  Kodeksu cywilnego, Prawo o ruchu drogowym, 

       -  umiejętność kosztorysowania, obsługi programów komputerowych Word, Excel, AutoCAD, 
         -  prawo jazdy kat. B 
          -  odpowiedzialność, systematyczność, zaangażowanie, zdolności organizacyjne, umiejętność pracy zespołowej. 

III.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku : 

Nadzór nad prawidłowym działaniem działu technicznego i prawidłowym przebiegiem dokumentacji oraz zabezpieczenie 
dokumentacji technicznej przed zniszczeniem zgodnie z  odrębnymi wytycznymi. 
Opracowanie planów i potrzeb w zakresie budowy, odbudowy i utrzymania dróg  oraz obiektów mostowych. 
Bieżąca analiza  realizacji planów oraz ich aktualizacja. 
Analiza postulatów, wniosków i skarg dotyczących stanu sieci drogowej oraz udzielanie  odpowiedzi. 
Dokonywanie oceny stanu sieci drogowej pod kątem zaspakajania potrzeb, wymogów i bezpieczeństwa ruchu. 
Prowadzenie spraw dotyczących robót na drogach. 
Organizowanie przetargów na roboty w zakresie utrzymania dróg i mostów, udział w odbiorze robót drogowo-mostowych 



Opracowywanie planów zimowego utrzymania dróg, koordynowanie zespołem dyżurnych zimowego utrzymania dróg, 
opracowywanie meldunków oraz kontrola przygotowań i prowadzenia robót zimowych. 
Dokonywanie zmian i uzupełnień w dokumentacji technicznej. 
Kontrola wykonawstwa zadań realizowanych przez jednostki wykonawcze. 
Kontrola stanu technicznego obiektów mostowych. 
Prowadzenie dokumentacji  w zakresie zniszczeń i stanu technicznego dróg i obiektów drogowych w zależności od potrzeb. 
Prowadzenie nadzoru i kontrola robót w szczególności: 
- sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru nad realizowanymi przez Powiatowy Zarząd Dróg inwestycjami, 
 - koordynacja robót wykonywanych przez jednostki uczestniczące w realizacji zadań, 
-  uzgadnianie z wykonawcami niezbędnych korekt i zmian w dokumentacji  projektowej i kosztorysowej. 
 
IV. Miejsce pracy: siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10                                                                  
      oraz drogi powiatowe powiatu mławskiego. Budynek siedziby nie jest dostosowany dla  potrzeb osób niepełnosprawnych. 
      Praca w biurze na pierwszym piętrze, brak windy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla potrzeb osób   
      niepełnosprawnych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz    
      głuchoniemym. 
     Warunki pracy: 
     -  praca biurowo – terenowa 
     - realizacja zadań niejednokrotnie pod presją czasu 
     - nadzór oraz odpowiedzialność za realizację zadań wymusza  pracę w stanie koncentracji i obciążenia psychicznego, 
     - praca poza siedzibą urzędu wymaga dyspozycyjności, 
    - praca z urządzeniami biurowymi: komputer, kserokopiarka, fax, skaner, niszczarka. 
 
IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie w miesiącu poprzedzającym datę  
       upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób  
       niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6  0%. 
 
V. Wymagane dokumenty: 

list motywacyjny 
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 
CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, 
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, 
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych 
kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, 
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje, 
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym urzędniczym. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z 
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, 
poz.926 z późn. zm.)  „  
 



 
VI.   Termin składania dokumentów: 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie; 06-
500 Mława ul. Stefana Roweckiego „Grota”10 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne kierownicze stanowisko 
urzędnicze – Kierownik działu technicznego” w terminie do dnia.     23.09.2013r.  godz.1500. 

Oferty  które wpłyną  do Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data 
wpływu do Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie). 
Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej – prosi się o 
podanie numeru telefonu do kontaktu. 

Kandydat wyłoniony podczas naboru zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy stosowną informację z 
Krajowego Rejestru Sądowego. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.pzdmlawa.pl) 
oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10. 

 

         Dyrektor 

         Leszek Ślubowski 


