
Załącznik Nr 2 do Zasad postępowania przy naborze 
kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska 
urzędnicze w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu 

 
                                       Opole, dnia 13 maja 2009  
Zarząd Dróg Powiatowych  
           w     O   P  O  L  U 
 
ZDP.AK.1110-1/09 
 
    

OGŁOSZENIE   O   NABORZE 
 
 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko 
urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze* 
 
 

Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów  
(nazwa stanowiska pracy) 

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

1. Wykształcenie:              wyższe lub średnie techniczne  
      preferowany kierunek lub specjalność: budowa dróg i mostów

                                     (określić rodzaj wykształcenia-wyższe, średnie, specjalizacja) 
2. Prawo jazdy kat. B  
3. Umiejętność obsługi komputera, 
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku. 
5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie. 
6. Nieposzlakowana opinia. 

 
II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko: 
 

1. Znajomość obsługi programów typu AUTOCAD, COREL, NORMA, EXCEL, 
WORD. 

2. Uprawnienia do nadzorowania i kontrolowania budowy dróg i mostów. 
 
III. Zakres obowiązków na stanowisku Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów 
       (nazwa stanowiska jak wyżej) 
 

1. Planowanie rozwoju sieci drogowej i obiektów we współpracy z innymi komórkami 
organizacyjnymi, administracją rządową i samorządową. 

2. Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego. 
3. Podział dróg na kategorie, klasy techniczne oraz ich numeracja  
4. Prowadzenie spraw związanych z procesem opracowania kompleksowej dokumentacji  

technicznej dla realizacji zadań objętych planami: inwestycyjnym, kapitalnych 
remontów, przebudowy i modernizacji dróg oraz urządzeń drogowych. 

5. Sporządzanie planów, opracowywanie dokumentacji technicznych w oparciu o plan 
roczny i     wieloletni budownictwa drogowego. 

6. Bieżąca aktualizacja opracowań kosztorysowych. 
7. Opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego oraz projektów urbanistycznych    

w  zakresie rozwiązań komunikacyjnych z punktu widzenia inżynierii ruchu. 



8. Bieżąca kontrola robót. 
9. Kontrola pracowników nadzoru inwestorskiego. 
10. Organizacja odbiorów robót oraz udział w przygotowywaniu materiałów związany z tymi 

zagadnieniami. 
11. Zbieranie i rozpowszechnianie informacji technicznej w zakresie techniki drogowej, 

nowych technologii i nowoczesnych metod wykonawstwa. 
 
 
IV. Wymagane dokumenty: 
1. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów
        (stanowisko j.w.) 
2.  Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej. 
3.  Kwestionariusz osobowy. 
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje 
zawodowe. 
5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska  
 Referenta w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów
                        (stanowisko j.w.) 
6.  Oświadczenie kandydata: 
            a) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw 
            publicznych; 

b)  że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

 c)  że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności które 
            stałyby 
            w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku  
            Referenta w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów
                                 (stanowisko j.w.)  
7.  Inne dokumenty: 
 a)  zaświadczenia, 
 b)  kserokopie świadectw pracy, 
 
8. Wymienione wyżej dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: 
„Nabór na stanowisko Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów”  w sekretariacie 
Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 7,  w terminie do dnia 
25.05.2009 r. do godziny 1500. 
Dokumenty, które zostaną dostarczone do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu po terminie 
określonym wyżej, pozostaną bez rozpoznania. 
 
V. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.05.2009 r. o godzinie 13.00 
w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 7. 
 
VI. Z „Zasadami postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne 
stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu ” można zapoznać się w 
Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 7, oraz na stronie 
internetowej www.bip.powiatopolski.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 077 4414070 w 40 ( kadry) 
 
VII. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej 
www.bip.powiatopolski.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń w Zarządzie Dróg Powiatowych w 
Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 7. 

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


 
 
Uwaga: 
Podanie 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 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458). 
 
 
 
 
 
* zaznaczyć odpowiednio 
 


