
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Siedlcach

z dnia 14 kwietnia202l roku

wojewódzki ośrodek Ruchu Drogowego w siedlcach przy ul. składowej 46 oglasza
nabór na wolne stanowisko pracy:

o I(ierowca-mechanik

przedmiot naboru:
o stanowisko: kierowca-mechanik
o Główne miejsce wykonywania pracy: oddział terenowy woRD w Garwolinie przy

Alei Legionów 48 z możliwością czasowego zastępowania pracownika w siedzibie
WORD w Siedlcach przy ul, Składowej 46

r Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę
. Wymiar czasu pfacy - pełny etat
o Przewidywana kwota wynagrodzenia brutto: w przedziale od 3.200.00zł do

3.500.00zł
ł Liczba stanowisk: 1

Wymagania minimalne:
. Wykształcęnie zasadnicze zawodowe lub branżowe
. Prawo jazdy kategorii A i B
. Co najmniej 3-letnia praktyka w prowadzeniu samochodu osobowego
. Stan zdrowia pozwaIający na wykonywanie pracy na stanowisku, na które

przeprolł adza się nabór
o Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
. Ogólna wiedza dotycząca budowy i zasad eksploatacji samochodu
r Znajomość topografii miast: Siedlce i Garwolin oraz ich okolic
o Umiejętnośó korzystania z map, atlasów, planów miast oraz lrządzeń nawigacyjnych

Wymagania pożądane:
o Unriejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
o Podstawowa znajomość obsługi pojazdów
. Prawo jazdy kat. C, C+E
o komunikatywnośc i opanowanie
o Koncentracja i podzielność uwagi, doskonały refleks
r odporność na stres i presję czasu
, odpowiedzialność, uczciwość, dokładność, dbanie o czystość, zaangażowanie

i ptrnktualnośó
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o Umiejętność nawiązywania dobrych relacji z innym pracownikami
o Umiejętność pracy w zespole
. Umiejętnośó bezpieczne1 i lważn$ jazdy
. Umiejętność przewidywania następstw swojego dzińania
o Umiejętnośó samodzielnego planowania i organizacji pracy

ZwięzĘ opis stanowiska pracy:

1. przygotowanie placu manewrowego i środków technicznych do przeprowadzania
egzaminów państwowych, a w tym:

- prawidłowe oznakowanie torów jazdy na placu mane.wrowym,
- utrzymywanie w sprawności technicznej i formalnej (prueglądy, dokumenty) środków

technicznych służących do 1azd egzaminacyjnych,
- przygotowanie i podstawianie na stanowiska poj azdów egzaminacyjnych,
- zaopatrzenie pojazdów w paliwo i inne materiały niezbędne do eksploatacji,- utrzymywanie porządku i czystości na placu manewrowl.m,
- wykonywanie czynności polegających na utrzymaniu w czystości pojazdów będących

własnością WORD w Siedlcach i wypożyczonych,
- comiesięczne dokonywanie rozliczeń paliwa i innych materiałów używanych w pojazdach

egzaminacyjnych,
2. kontrola ruchu pojazdów wjeż dżalących na teren siedzib woRD i z nich wyjeżdżających.
3. zawiadamianie agencji ochrony o zdarzeniach zagrażającychbezpieczeństń osóbl Ńenia

należącego do WORD w Siedlcach.
4. Dbanie o porządek i czystość w miejscu pracy.
5. Uczestnictwo w prowadzeniu egzaminów na prawo jazdy na kategorię A, Al, A2 i AM

(ako kierowca samochodu jadący z egzaminatorem).

Wymagane dokumenĘ i oświadczenia:
o Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1)
. LiSt motywacyjny
rCV

Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
Oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy (załącznlk m 2)
Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 3)
Dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mailowy, adres do korespondencji
Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na
stanowisku, na które przeprowadza się nabór (zńącznik nr 4)
oświadczenie o treści: ,,Wyrażam zgodę na przelwarzanie moich danych osobowych
w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierowca-mechanik i archiwizację
dokumerrtów koŃursowych." (załącznik nr 5)

Oświadczenie o treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w zakresie: adres e-mail lub numer telefonu w celu kontaktu w sprawie zaproszenia
na rozmowę kwalifikacyjną oraz o poinformowaniu o wynikach rekrutacji.'' (załącznlk
nr 6)
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Wszystkie dokumenĄl aplikacyjne powinny być pottpisane przez kandJ,data. Kserokopie
złoionyclt dokumentów w ofercie muszq być poświatlczoni przez kandydatd 4 xgodnośćz oryginałem Na rozmowę kwatiJikacyjnq prosimy o dostarczenie (ilo wglqdĄ
tlokumentów potwienlzajqclch poltlyższe kwatffikacje (wykształcenie, uprawnienia).

w miesiącu poplzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był nizszy niz 60ń,

Termin i miejsce skladania dokumentów:
- oferly należy składać w siedzibie wojewódzkiego ośrodka Ruchu Drogowego w siedlcach
ul, Składowa 46, pokój nr l05 (seketariat) w zamkniętych koperlach z dopiskiem: ,,Nabór na
stanowisko Kierowca-mechanik - GARWoLIN" lub za pośrednictwem operatora pocztowego
(decyduje data wpływu),
- koperta powinna być opatrzona danymi kontaktowymi osoby składającej ofertę (naleźyje
zamieścić w lewym gómym rogu koperty),
- tetmin złożenia oferl upływa z dniem 22 kwietni a 2021 r. o godz. 14.00,
- oferty niekompletne lub otrzymane po tenninie nie będą rozpatrywane (te ostatnie zostaną
zwróconę bez ich otwierania),
-jeden kandydat noże ńożyć wyłącznie jedną ofertę,
- nie dopuszcza się moźliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą
elektroniczną.

Pozostale informacje:
- rozpatrzenie ofert oraz rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami przeprowadzona zostanie

przez Dyrektora, Zastępcę Dyrektora oraz Kierownika Wydziału Organizacyjno-
Administracyjnego,

- informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie lub na
adres e-mailowy,

- kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres e-mailowy o wynikach
postępowania rekrutacyj nego,

- podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega przygotowanie melytoryczne kandydata
oraz cechy osobowościowe,

- złożonych dokumentów wojewódzki ośrodek Ruchu Drogowego w siedlcach nie zwlaca,
- rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 28 kwietnia 2021 r.,
- infomacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona na stronie BIp oraz na tablicy

ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach przy
ul. Składowej 46 oraz w siedzibie oddziału terenowego w Garwolinie przy Alei
Legionów 48.
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Klauzula informacyjna dla osób składających dokumenĘ rekrutacyjne.

Dane pozyskiwane są bezpośredr-rio;

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie:
afi._ 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiógo i Rady (UEj 20|6rc79 z dnia
27 kwlętnia 2016 r. w sprawie- ochrony osób fizycznych w związku ; pizetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodrrego przepływu takich danylh ora) uchylenia dyrektywy
95l46lWE;
aft..6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (IJE) 20161679 z dnia
27 kwietnia 201 6 r. w sprawie ochrony osób fizycznycil w iwiązkll ź pizetwarzaniem d,anych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danyth ora) uchylenia dyrektywy
95/46lWE,wtym
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks Pracy (Dz.L).2019.1040 tj. )- Ustawa z dnia 10 maja 20l8 r - o ochronie danych osobowycn Pz.u.zótl.tzst t1.;

Dane będą 1ub mogą być udostępniane:
- upowaźnionym pracownikom WORD Siedlce;
- upoważnionympracownikomUrzęduMarszałkowskiegoWojewództwa

Mazowieckiego (w przypadku kontroli);
- podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane przechowywane będą przez czas określony:
- instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum państwowym - 5 lat

od zakończenia procesu rekrutacj i.

Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie
profilowania. podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określorrych
w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetw arzania będzie kontakt tylko
z wybranymi kandydatami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest wojewódzki ośrodek Ruchu Drogowego
w Siedlcach z siedzibą ul. Składowa 46, 08-1 10 Siedlce, którą kier-uje Dyrektor. W ośrodku
powołany jest irrspektor ochrony danych (IoD), z którym można kontaktowaó się pod
adresem e-mail iodra,rryo4lsiędlce.pl lub osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym z sekretariatem WORD.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:
1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na

zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych),
ograniczenia ich przetwatzania, przeniesienia danych;

2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest prezes urzędu ochrony Danych
Osobowych - na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych
osobowych.
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Załącznik nr 1

KWEsTloNARlUsz osoBoWY DlA osoBY UBlEGAJĄcEl slĘ o ZATRUDNlENlE

1. lmię (imiona] i nanr4sko

2. Dóta urodzenia

3. Dane

(\,Jskażofle prze2 osobę ubiqajqcq się o .otrudnięnie)

4. Wyksdółcenie {gdy iest
okfejlonym

ono nieżbędne do wykonYwania pracy określonego

(nozv/o szkoty i rck ją ukończenia)

|zgv,/ód, s p ecjoln aść, stopi ń no u kovry, tytul
zavodowy, tytu t no u kovł/ )

5., 
.Kwalifikacje zaNodowe {gdy są one nieżbędne do wykon!ĄYania pla{y

fu b na określonym 3tanorr.iśku)....,,.,,.....,,..
określonego .odzaju

(kulsy, łudis podyplomo\ye lub ione \ormy uzupelniefiiq 9,liedzy tub umiejętności)

6, 
. 
przebię doty€hczarorve8o zairudnienia (gdy jelt ono nieżbĘdne do wykon}Ąvania pra.y

określone8o rodzaiu lub na ołreślonym stanolYisku).....,.,.,...,

(okresy zOtrudni2fli0 u kolejnych procadgvĘów
araz zgjrpwane stonovliskg ploc/)

Dodatkolre dane osobo\ye, jeżeli pralvo lub obowiązek ich podania lyynik3 przep iró}v

(miejscowość i data) łpodpi§ osoby U bi€gajE!€j się o żallUdnienie}



Załącznik nr 2

..,,......................., dnia
(mie.jscowość) (data)

(imię inazwisko oraz adres)

OSWIADCZENIE

swiadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

wynikającej z art.233 § 1 kodeksu karnego oświadczam, ze posiadam prawo

jazdy kategorii ..,,.......,.,,. od dnia

beźerminowo lub terminowo do dnia *

* niewłaściwe skreślić

(podpis osoby składającej oświadczenie)



Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam
z pelni praw publicznych.

(data) (cą,telny podpis)



Zalącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, ze stan mojego zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na
stanowisku, na które przeprowadza się nabór tj, Kierowca-mechanik.

(data) (czyteIny podpis)



Załącznik nr 5

oŚwrłuczENIE

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko kierowca-mechanik
i archiwizacj ę dokumentów konkursowych.

(data) (czytelny podpis)



Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w zakresie: adres e-mail lub numer telefonu w celu kontaktu w sprawie
zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjn ą oraz o poinformowaniu o wynikach
rekrutacj i.

(data) (czytelny podpis)


