
Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
oglasza nabor na wolne stanowisko urzqdnicze: 

ds. drogownictwa 

I. Wymiar etatu: 1 etat. 
11. Wymagania niezbqdne: 

1, posiadanie obywatelstwa polskiego, pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych i korzystanie z petni praw 
publicznych, 

2, brak skazania prawomocnyrn wyrokiem sqdu za urnyslne przestqpstwo Scigane z oskarienia 
publicznego lub urnyslne przestqpstwo skarbowe, 

3. nieposzlakowana opinia, 
4. wyksztalceniewyisze, 
5, stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na okreslonym stanowisku, 
6. prawo jazdy kat. B. 

Ill. Predyspozycje i umiejqtnosci dodatkowe: 
1. preferowane wyksztalcenie wyzsze drugiego stopnia lub podyplomowe na kierunku lub specjalnosci: 

drogownictwo, budownictwo drogowe, infrastruktura drogowa, 
2. posiadanie lqcznie co najrnniej 3 letniego staiu pracy na stanowiskach urzqdniczych 

w jednostkach sarnorzqdu terytorialnego, 
3, wymagana wiedza specjalistyczna z zakresu drogownictwa w tyrn rn.in., ustawy o sarnorzqdzie 

grninnym, kodeks postqpowania administracyjnego, ustawy prawo budowlane, ustawy o drogach 
publicznych, ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drbg 
publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zarnowieri publicznych. 

4. doswiadczenie w zakresie drogownictwa oraz w projektowaniu lub przygotowaniu inwestycji drogowych, 
5. dyspozycyjnosc, kreatywnosc, odpowiedzialnoSc za wykonywanq pracq, rzetelnoSc, odpomosC na stres, 

wysoka kultura osobista, 
6. urniejqtnose obslugi interesanta, 
7, rnoiliwosc wykorzystywania wlasnego samochodu do celow sluibowych. 

IV. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku: 
Do glownych zadan osoby zatrudnionej nalezet b d q  zadania w zakresie zarzqdzania drogarni grninnyrni oraz 
inne zadania wynikajqce z § 15 Regulaminu Organizacyjnego Urzqdu Miasta i Grniny w Serocku stanowiqcego 
zalqcznik do Zanqdzenia Nr 601B12016 Burmistrza Miasta i Grniny Serock z dnia 31 rnaja 2016r. 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku ze zrn.: 
htt~:llwww, bi~.serock.~1/71 ,requlamin-oraanizacviny.html 

V. Wymagane dokumenty: 

1. cumculurn vitae z przebiegiern nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny - podpisane odrqcznie, 
2. kopie Swiadectw pracy dokurnentujqcych wymagany stai pracy lub zaswiadczenie o zatrudnieniu, 

zawierajqce okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub zaswiadczenie 
potwierdzajqce wpis do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, 

3. kopie dokumentow potwierdzajqcych wyrnagane wyksztalcenie, 
4, kopie dokurnentow potwierdzajqcych posiadanie dodatkowych kwalifikacji, 
5, kopia dokurnentu poswiadczajqcego obywatelstwo polskie lub oswiadczenie o posiadaniu obywatelstwa 

polskiego* 
6. podpisane oswiadczenie o pdnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystaniu z pelni praw 

publicznych* 
7. podpisane oswiadczenie, o braku skazania prawornocnym wyrokiem sqdu za urnyslne przestqpstwo 

scigane z oskarienia publicznego lub urnyslne przestqpstwo skarbowe, 



8, podpisana klauzula o tresci: ,,wyraiam zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbqdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawq z dnia 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U, z 2016, poz, 922 t. j,)". 

DOKUMENTY APLIKACYJNE: LIST MOWACYJNY ORAZ CV POWINNY BYC OPATRZONE KLAUZUU: 

Wyrafam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbgdnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997~ o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922 t. j.) Pnyjmujg do wiadomoici fakt obowiqzku publikacji w Biuletynie 
lnformacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008~ 
o pracownkach samorzqdowych (Dz. U, z 2016, poz. 902 t. j.). 

Oswiadczenie powy2szej tresci moie byc takie zloione oddzielnie z zaznaczeniem, i e  dotyczy wszystkich 
zlozonych dokumentow zwiqzanych z procesami rekrutacji do pracy. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny byc przez kandydata wlasnogcznie podpisane i zbzone osobiScie lub 
do~czone listownie w zaklejonych kopertach z dopiskiern ,,Dotyczy naboru na wolne stanowisko 
urrednicze ds. drogownictwa" w Biurze podawczym Urzqdu Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05-140 
Serock (pok. 1) w poniedziaki w godzinach: 8.00-18.00; od wtorku do piqtku w godzinach 8.00-16.00, lub za 
posrednictwem poczty (decyduje data wplywu do Urzqdu Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock): 

Termin skladania dokumentow uplywa dnia 18.07.2016r. 
Aplikacje, ktore wplynq po wyzej okreslonym terrninie (decyduje data wplywu do Urzedu), nie bqdq rozpatrywane. 

lnformacja o wyniku naboru bqdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu lnformacji Publicznej Urzqdu 
Miasta i Gminy Serock www.bip.serock.pl oraz na tablicy informacyjnej w glownej siedzibie Urzqdu. 

INNE INFORMACJE: 
Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o praq, zobowiqzany jest przedlozyk: oryginaly swiadectw pracy 
i innych dokumentow potwierdzajqcych zatrudnienie i stat, oryginal Swiadectwa lub dyplomu potwierdzajqcego 
posiadane wyksztakenie, zaswiadczenie o niekaralnosci z Krajowego Rejestru Kamego oraz zaswiadczenie 
o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy, potwierdzajqce brak przeciwwskazan zdrowotnych - zdolnoSC do 
wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. 

Brak dozenia ww, dokumentow bqdzie skutkowal nie zawarciem umowy o pracq. 
Osoby, ktore spdnily niezbqdne wymagania forrnalne i zakwalifikowaly siq do drugiego etapu naboru zostanq 
o tym listownie lubli telefonicznie poinformowane. 
Osoby, ktore nie spehily niezbqdnych wymagan formalnych i nie zakwalifikowaly siq do drugiego etapu naboru 
zostanqo tym listownie lubli telefonicznie poinformowane. 
Osoba wyloniona w naborze podejmujqca po raz pietwszy pracq na stanowisku urzqdniczym zostanie 
skierowana do odbycia sluiby przygotowawczej konczqcej siq egzaminem. Zwolnienie z odbywania duiby 
przygotowawczej nie zwalnia z obowiqzku zdania egzaminu. 
Zastrzega siq moiliwosc zatrudnienia wybranego kandydata na podstawie umowy o pracq na czas okreslony. 
Dokumenty aplikacyjne kandydatow po zakonczonej rekrutacji nie sqodsylane. 
Dokumenty aplikacyjne osob, ktore nie zakwalifikowaly siq do drugiego etapu naboru mogq byc odebrane 
osobiscie przez zainteresowanych w ciqgu 30 dni od dnia ogloszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku 
nieodebrania dokumentow zostanqone komisyjnie zniszczone. 
Dokumenty aplikacyjne osbb, ktore w procesie rekrutacji zakwalifikowaly siq do drugiego etapu i ktorych 
nazwiska zostaly umieszczone w protokole, bqdq przechowywane, zgodnie z instrukcjq kancelaryjnq, przez okres 
2 lat, a nastqpnie przekazane zostanqdo archiwum zakladowego. 

Dodatkowe inforrnacje rnoina uzyskaC pod nurnerern telefonu: 
- w zakresie wymagan i zadan: 
Rafal Karpinski - Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego i Obslugi Rady Miejskiej 
tel. (22) 78 28 88 00 wew. 821; 



W miesiqcu poprzedzajqcym datq upublicznienia niniejszego ogloszenia o nabotze, wskaznik zatrudnienia 
osob niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisow o rehabilitacji zawodowej i spdecznej oraz 
zatrudnianiu o d b  niepdnosprawnych by1 niiszy n i i  6%. 

Zgodnie z art. 13a ust. 2 ww. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzqdowych, jezeli 
w jednostce wskaznik zatrudnienia o d b  niepdnosprawnych, w rozumieniu ptzepisow o rehabilitacji zawodowej 
i spdecznej oraz zatrudnianiu osob niepdnosprawnych, w miesiqcu poptzedzajqcym date upublicznienia 
ogloszenia o nabotze, jest nizszy niz 6%, pierwszenstwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzqdniczych, 
z wylqczeniem kierowniczych stanowisk urzqdniczych, przyduguje osobie niepdnosprawnej, o ile znajdzie sie 
w gronie najlepszych kandydatow spdniajqcych wymagania niezbedne oraz w najwiqkszym stopniu 
spdniajqcych wymagania dodatkowe. 

Jednoczesnie informuje o warunkach pracy na danym stanowisku: praca w budynku Urzqdu, bezpieczne 
warunki pracy na stanowisku, stanowisko zwiqzane z pracq przy komputerze. W budynku znajduje siq toaleta 
przystosowana dla osob niepelnosprawnych. Budynek nie jest wyposazony w windq umozliwiajqcq 
przemieszczanie siq wozkiem inwalidzkim. 

* Druki oswiadczeri sqdo pobrania na stronie BIP Utzqdu Miasta i Gminy w Serocku www.bip.serock.pl 


