
                                   Karta opisu stanowiska urzędniczego    

 
 

 

Stanowisko        Specjalista ds. dróg lub Naczelnik  Wydziału Budowy i Utrzymania Dróg  
Liczba wolnych 
stanowisk : 

 
Ogłasza się nabór dla 1 stanowisko urzędnicze. 
1.  Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy: 

Do zakresu obowiązków będzie należało w szczególności: 
1. Kierowanie zespołem w wydziale ( dotyczy stanowiska - Naczelnik) 
2. Sprawowanie  bieżącej kontroli nad stanem dróg.  
3. Sprawowanie  nadzoru inwestorskiego,  uczestnictwo w odbiorach robót oraz 

usług. 
4. Na terenie powiatu poznańskiego: 

a) przeprowadzanie okresowej kontroli technicznej dróg, 
b) zgłaszanie propozycji zadań z zakresu utrzymania remontów, przebudowy, 

inwestycji do planów rocznych, wieloletnich oraz planów rozwoju sieci  
c) przeprowadzanie kontroli stanu zadrzewienia . 
d) przygotowanie korespondencji w/s bieżącego utrzymania dróg. 

5. Sprawdzanie faktur pod względem zgodności z umowami i protokołami odbioru. 
2.  Zależność służbowa: 
    Zastępca dyrektora  
3.  Warunki pracy: 
    Praca jednozmianowa, w pełnym wymiarze czasu pracy,  
    umowa na czas określony (docelowo czas nieokreślony) 
4.  Miejsce pracy: 

Opis stanowiska: 

     Poznań, ul. Zielona 8 
1.  Wykształcenie: 

Wyższe – drogowe (wyższe drogowe wymagane w przypadku stanowiska Naczelnika) 
lub średnie drogowe 
 

2.  Staż pracy: 
Staż pracy w drogownictwie minimum 5 lat w przypadku stanowiska Naczelnik, a 
preferowany w przypadku stanowiska Specjalista. 

3.  Inne wymagania: 

Obowiązkowe 
wymagania 
kwalifikacyjne 

 Wymagania: 
     - znajomość przepisów w zakresie prawa budowlanego i inżynierii ruchu drogowego,    
       kodeksu  postępowania administracyjnego, kodeksu postępowania cywilnego, 
     - posiadanie uprawnień do nadzorowania robót drogowych (wymagane w przypadku   
       stanowiska Naczelnik, a preferowane w przypadku specjalista), 
     - dobra znajomość obsługi komputera (MS Office), 
     - umiejętność redagowania pism, 
     - prawo jazdy kat B, 
     - umiejętność pracy w zespole. 

Wymagane 
dokumenty 

1. List motywacyjny 
2. Curriculum Vitae  
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagania kwalifikacyjne. 
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą              
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

1.  Miejsce składania dokumentów: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznań, ul. Zielona 8, V piętro sekretariat 
- pokój 504.  
Dokumenty należy umieścić w kopercie oznaczonej: „Specjalista lub Naczelnik Wydziału 
Dróg” – dnia 17.04.2009 r. 
2.  Termin składania dokumentów: 

Miejsce i termin 
składania 
dokumentów 

Do  dnia 17.04.2009 r. do godz. 14:00 

 


