
STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU 
UL. JACKOWSKIEGO 18 

60 – 509 POZNAŃ 
 
 

Oferta: WK. 1110-27/09 z dnia 1 wrze śnia 2009r.  
 

STANOWISKO: MŁODSZY REFERENT 
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSP ORTU,                             

REFERAT DS. DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ 
 
OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO: 
1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:  

1) Obsługa wniosków w zakresie transportu; 
2) Przeprowadzanie w imieniu Starosty kontroli przedsiębiorców posiadających licencje                         
na transport drogowy rzeczy/osób, zaświadczeń na przewóz drogowy na potrzeby własne 
rzeczy/osób, zezwoleń na przewozy regularne/specjalne; 
3) Obsługa spraw związanych z przeprowadzanymi kontrolami. 

2.  ZaleŜność słu Ŝbowa:  Kierownik Referatu ds. Działalności Gospodarczej. 
3. Warunki pracy:  Praca w wymiarze pełnego etatu. Bezpośredni kontakt z klientem. 
4. Miejsce wykonywania pracy:  Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 
Poznań. 
 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWI ĄZKOWE: 
1. Wykształcenie minimum średnie, preferowane wyŜsze ze wskazaniem na profil administracyjny, 
ekonomiczny; 
2. Znajomość przepisów z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo                        
o ruchu drogowym, ustawy o transporcie drogowym, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; 
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarŜenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe; 
5. Nieposzlakowana opinia. 
 
WYMAGANIE KWALIFIKACYJNE DODATKOWE: 
1.  Biegła znajomość obsługi komputera; 
2.  Wysoka kultura osobista; 
3.  Umiejętność pracy w zespole; 
4.  Odporność na stres; 
5.  Komunikatywność; 
6.  Znajomość języka obcego. 
 
WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. CV; 
2. List motywacyjny; 
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;  
4. Oświadczenie o wyraŜaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  
danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych; 
5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarŜenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
 
 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 

ul. Jackowskiego 18, 
60-509 Poznań 

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia: 11.09.2009r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty. 

 


