
Opole,   24 lutego  2009 r  
……………………………………………..  
 
    (pieczątka nagłówkowa Starostwa Opolskiego)  
 
 

OGŁOSZENIE O NABORZE  
 

Starosta Opolski ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze: 
Referenta w Wydziale Komunikacji na czas określony 

(nazwa stanowiska pracy ) 
 

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko: 
           1. Wykształcenie wyższe. 

2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku. 
3.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw                    

publicznych. 
 4.Nieposzlakowana opinia. 
 5.Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub                         
    przestępstwo skarbowe. 
   
 
II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko: 

1. Dobra znajomość obsługi komputera. 
2. Znajomość ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do 

wyżej wymienionej ustawy. 
3. Znajomość ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. 
4. Znajomość ustawy o opłacie skarbowej.  
5. Preferowany staż w jednostkach samorządu terytorialnego. 
6. Mile widziana praktyka w obsłudze petenta.                      

 
III. Zakres obowiązków na stanowisku referenta w Wydziale Komunikacji. 
       Organizowanie i realizowanie zadań związanych z rejestracją pojazdów.  
IV. Wymagane dokumenty:  

 1. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko:  
 2.Curriculum Vitae   z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,  
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - druk znajduje się na 

stronie internetowej.,  
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte 

kwalifikacje zawodowe,  
 5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego 

stanowiska  referenta w Wydziale Komunikacji. 
 6. Oświadczenie kandydata:  

a) o niekaralności o którym mowa w  cz. I  pkt. 5 oraz posiadaniu praw o których mowa   
w cz. I pkt.3.  
 



b) że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności, które 
stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku 
referenta w Wydziale Komunikacji. 
c) o posiadaniu umiejętności, o których mowa w cz. II pkt  1 – 4  niniejszego ogłoszenia.  

 
V. Wymienione wyżej dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór 

na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji” w Sekretariacie Starosty Opolskiego 
(pokój 41 Starostwa ), lub w Wydziale Organizacyjnym Powiatowego w Opolu u 
pracownika ds. kadr (pokój 37) ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,   w terminie do dnia       
9 marca 2009r. (poniedziałek) do  godziny 15 oo.  

 
9. Dokumenty, które zostaną dostarczone do Starostwa Powiatowego w Opolu po 
terminie określonym wyżej, pozostaną bez rozpoznania.  

 
VI. Otwarcie ofert nastąpi dnia   10 marca 2009r. (wtorek) o godzinie 9

oo

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14.  
VII. Z „Zasadami postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne 
stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Opolu w tym na kierownicze 
stanowisko urzędnicze można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Opolu ul. 
Piastowska 14 (pokój 37) oraz na stronie internetowej www.bip.powiatopolski.pl

  
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 077 4414063 i 077 4414093.  
VIII. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej 
www.bip.powiatopolski.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu  
ul. Piastowska 14.  
 
Uwaga: 
List motywacyjny i CV powinny być zaopatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 
dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz 
ustawą z dnia 21.11.2008r.  o pracownikach samorządowych  ( Dz. U. Nr 223. poz.1458).  
 

http://www.bip.powiatopolski.pl/
http://www.bip.powiatopolski.pl/

