
Ogłoszenie z dnia 17 czerwca 2016r.

Burmistrz Trzcianki
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór 

na wolne stanowisko urzędnicze

ds. budowy, remontów i utrzymania dróg
(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne:
1/ określone w art. 6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzą-

dowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1202 ze zm.),
2/ wykształcenie wyższe, preferowane: administracja, budownictwo (specjalność drogi).

2. Wymagania dodatkowe:
1/ preferowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
2/  umiejętność  właściwej  interpretacji  i  stosowania  przepisów  prawa  w  zakresie  zadań 

realizowanych  na  stanowisku,  w szczególności  w zakresie:  Kpa,  dróg oraz  przepisów 
regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego,

3/ umiejętność obsługi komputera (Windows, Word, Excel, Internet) oraz innych urządzeń 
biurowych,

4/ umiejętność redagowania decyzji administracyjnych, pism urzędowych,
5/ znajomość topografii gminy Trzcianka,
6/ prawo jazdy kat. B.

3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1/ prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań określonych w ustawie z dnia 

21 marca 1985 roku o drogach publicznych oraz przepisach wykonawczych dla zarządcy 
dróg gminnych – na terenie gminy Trzcianka oraz dróg wewnętrznych, dla których gmina 
Trzcianka jest zarządcą terenu,

2/ nadzorowanie właściwego oznakowania dróg i ulic,
3/ współdziałanie z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa ruchu na drogach,
4/ nadzorowanie stanu technicznego dróg.

4. Warunki pracy:
1/ praca w biurze, w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki oraz w terenie w celu 

dokonywania wizji lokalnych,
2/ czas pracy w wymiarze obowiązującym pracowników samorządowych, zgodnie 

z przyjętym u Pracodawcy równoważnym systemem,
3/ wynagrodzenie – zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz obowiązującymi 

przepisami o wynagradzaniu pracowników samorządowych,
4/ urlop wypoczynkowy – zgodnie z Kodeksem pracy,
5/ wyróżnienia i nagrody za:

a/ zaangażowanie w pracy,
b/ wyniki pracy zawodowej,
c/ podnoszenie kwalifikacji zawodowych.



5. Wymagane dokumenty:
1/   list motywacyjny,
2/  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej  się o zatrudnienie  (druk dostępny na 

stronie internetowej www.bip.trzcianka.pl - zakładka nabór pracowników lub w kadrach 
Urzędu Miejskiego Trzcianki – pokój nr 107),

3/   kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
4/  kopie  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie  oraz  ewentualne  dodatkowe 

kwalifikacje,
5/  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego  lub  umyślne  przestępstwo  skarbowe  oraz,  że  nie  toczy  się  przeciwko  
niemu postępowanie karne,

6/ oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni 
praw publicznych,

7/  oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  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 2015r.,  
poz. 2135 ze zm.),

8/ wykaz złożonych dokumentów opatrzony podpisem.

6. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów
Wymagane  dokumenty  z  dopiskiem -  „Nabór na stanowisko urzędnicze  ds.  budowy, 
remontów  i  utrzymania  dróg”,  należy  składać  w  zamkniętych  kopertach,  w  Biurze 
Obsługi  Klienta  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki  lub  przesłać  za  pośrednictwem  poczty  
na  adres:  Urząd  Miejski  Trzcianki,  ul.  Sikorskiego  7,  64-980  Trzcianka,  w  terminie  
do 1 lipca 2016r.  (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu). Oferty,  które wpłyną  
po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Informacje dodatkowe:
1/  do  naboru  na  wyżej  określone  stanowisko  mogą  przystąpić  również  obywatele  Unii 

Europejskiej  oraz  obywatele  innych  państw,  którym  przysługuje  prawo do  podjęcia 
zatrudnienia na terytorium RP,

2/  w  miesiącu  poprzedzającym  datę  upublicznienia  niniejszego  ogłoszenia  wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Trzcianki,  w rozumieniu 
przepisów  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełno-
sprawnych, wyniósł co najmniej 6%,

3/  kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem naboru na wolne stanowiska 
urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim Trzcianki 
oraz  stanowiska  kierownicze  w  jednostkach  organizacyjnych  gminy  Trzcianka, 
dostępnym  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  lub  w  kadrach  Urzędu  Miejskiego 
Trzcianki,

4/  ewentualne  zatrudnienie,  wybranego  w  toku  naboru,  kandydata  nastąpi  z  dniem  
1 sierpnia 2016r.,

5/  warunkiem  zatrudnienia  będzie  brak  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  zajmowania 
stanowiska oraz potwierdzenie niekaralności kandydata,

6/  informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po zakończeniu proce-
dury naboru na stronie internetowej www.bip.trzcianka.pl oraz na tablicy informacyjnej 
Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7.

        BURMISTRZ

/-/ Krzysztof Czarnecki

http://www.bip.trzcianka.pl/

