
Ogłoszenie o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze. 

DYREKTOR 
Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie 

ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze. 
 

1. Stanowisko  Referent ds. utrzymania dróg i mostów w  dziale technicznym  
 
2. Kandydatem na stanowisko referenta ds. utrzymania dróg i mostów w dziale 

technicznym może być osoba która spełnia wymagania niezbędne: 
a) obywatelstwo polskie  
b) ukończone studia wyższe magisterskie z zakresu budownictwa o specjalności: 

budowa dróg i mostów, budownictwo ogólne lub  gospodarka przestrzenna  
c) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 

publicznych; 
d) nie była prawomocnie skazana  umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
e) nieposzlakowana opinia. 
wymagania dodatkowe: 
a) posiada znajomość ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo  zamówień 

publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawa o ochronie przyrody, ustawa 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.   

b) umiejętność obsługi programów komputerowych Word, Excel.  
c) prawo jazdy kat. B 
d) odpowiedzialność, systematyczność, zaangażowanie, zdolności organizacyjne, 

umiejętność pracy zespołowej. 
 

3. Zadania wykonywane na stanowisku: 
a) opracowanie planów i potrzeb w zakresie budowy, odbudowy i utrzymania dróg i 

obiektów mostowych, 
b) analiza postulatów, wniosków i skarg dotyczących stanu sieci drogowej,  
c) uczestnictwo w pomiarach ruchu i nadzór nad zleconymi pomiarami ruchu 
d) opiniowanie dokumentacji projektowych w zakresie zjazdów oraz innych robót w 

pasie drogowym, 
e) przygotowywanie wszelkiego rodzaju informacji, zestawień, sprawozdań 

dotyczących wykonywanych bądź już wykonanych inwestycji, remontów 
f) przygotowywanie wyjaśnień i  odpowiedzi na pisma w zakresie prowadzonych 

spraw 
g) współpraca z działem finansowo-księgowym przy rozliczeniach finansowych 

prowadzonych inwestycji i remontów.  
 
4. Warunki pracy na danym stanowisku 

Praca administracyjno – biurowa przy użyciu komputera i innych urządzeń biurowych  
(powyżej 4 godzin) wykonywana w większości w pozycji siedzącej. 



 
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych w jednostce , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 
6%. 

6. Wymagane dokumenty : 
a) list motywacyjny 
b) życiorys z przebiegiem pracy zawodowej, 
c) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, 
d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, 
e) kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i 

umiejętnościach, 
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności 

za przestępstwa popełnione umyślnie, 
g) inne dokumenty wymagane przepisami prawa. 
Kserokopie dokumentów aplikacyjnych wymienione w ust. 6 pkt c, d, e, g – powinny 
być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. 

 
7. Inne informacje: 

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 ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz.1182 ) 
oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 
2014r.,poz. 1202)” 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście 
w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie, ul. Stefana 
Roweckiego„Grota” 10  06-500 Mława lub pocztą  na adres Powiatowy Zarząd Dróg 
w Mławie ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10 z dopiskiem „Dotyczy naboru na 
stanowisko Referenta ds. utrzymania dróg i mostów  w dziale technicznym” w 
terminie do dnia 23 kwietnia 2015r. godz. 1000. 
 
Aplikacje które wpłynęły do Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie po wyżej 
określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej ( www.bip.pzdmlawa.pl) oraz na tablicy ogłoszeń  
Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie. 
 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie –  Leszek Ślubowski 
 
Mława, dnia 14 kwietnia 2015r. 
 

  


