Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Kierowca
Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy:
•

Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :
•

Kierowanie powierzonymi samochodami w celu realizacji zadań służbowych;

•

Dbanie o należyty stan techniczny, czystość powierzonych pojazdów oraz niezwłoczne
podejmowanie działań w celu usunięcia stwierdzonych usterek;

•

Przestrzeganie terminów okresowych przeglądów;

•

Prowadzenie na bieżąco kart drogowych oraz terminowe rozliczanie się z tych kart;

•

Przygotowanie z należytą starannością samochodów do wyznaczonej trasy podróży oraz
nadzór nad przewożonym mieniem;

.
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
•

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o czasie pracy kierowcy oraz wewnętrznymi
zarządzeniami i regulaminami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: minimum zawodowe;
doświadczenie: minimum pięcio letni staż pracy w zawodzie;
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pozostałe wymagania niezbędne:
- prawo jazdy kat. B
- niekaralność
- znajomość przepisów drogowych
- pełna dyspozycyjność
- znajomość mechaniki pojazdów samochodowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia :
•
•
•
•
•
•
•

życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o
posiadaniu obywatelstwa polskiego
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów :
17.08.2018r. (do końca dnia, liczy się data stempla pocztowego)

Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Tama Pomorzańska 13a
70-030 Szczecin
z dopiskiem "Oferta pracy: na stanowisko KIEROWCA

Inne informacje: Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Dokumenty aplikacyjne
powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane
i opatrzone aktualną datą. List motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym
podpisem. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie dalszych etapów
rekrutacji. Prosimy o podanie możliwie pełnych danych kontaktowych – adres do
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korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Nie zwracamy przesłanych dokumentów
aplikacyjnych.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 91/4411264
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