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

z dnia 14 grudnia 2020 roku

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach przy ul. Skladowej 46 og|asza

nabór na wolne stanowisko pracy:

o kierowca-męchanik

przedmiot naboru:
. Stanowisko: Kierowca-mechanik
. Miejsce wykonyr;vania pracy: oddział telenowy WoRD w Garwolinie przy Alei

Legionów 48 oraz siedziba WORD w Siędlcach przy ul. Składowej 46

o podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

. wymiar czasu pracy - pełny ętat

r Przewidywana kwota wlłragrodzenia brutto: w przedzia|e od 2.840,00zł do

3.200,00zl
. Ltczba stanowisk: l

Wymagania minimalne:
. wykształcenie zasadnicze zawodowe lub branżowę

. prawo jazdy kategorii B

. co najmniej 3-Ietrria praktyka w prowadzeniu samochodu osobowego

. stan zdrowia pozwa|ający na wykonlłvanie pracy na stanowisku, na które

przeprow adza się nabór

o pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

o ogólna wiedza dolyczącab,ldowy i zasad eksploatacji samochodu

. znajomość topografii miast: Garwolin i siedlce oraz ich okolic

. umiejętnośó korzystania z map, atlasów, planów miast or az urządzei' lawigacyjnych

Wymagania pożądane:
. umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów

o podstawowa znajomośó obsfugi pojazdów

. Prawo jazdy kat. A
o komunikaty,wność i opanowanie

. koncentracja i podzielnośó uwagi, doskonały refleks

o odpomość na stres i presję czasu

o odpowiedzialnośó, uczciwość, dokładność, dbanie o czystośó, zaangażowanie

i punktualność
. umiejętność nawiązyłvania dobrych relacji z innym pracownikami

\-)



o umiejętność pracy w zespole
. umiejętnośó bezpiecznel i uważnej jazdy
. umiejętność przewidyr,vania następstw swojego działania
. umiejętnośó samodzielnego planowania i organizacji pracy

Zwięzly opis stanowiska pracy:

1. Przygotowanie placu manewrowego i środków technicznych do przeprowadzania
egzaminów państwowych, a w tym:
- prawidłowe oznakowanie torów jazdy na placu manewrow)ryn,
- utrz).rnywanie w sprawności technicznej i formalnej (przeglądy, dokumenty) środków
technicznych sfużącyclr do jazd egzaminacyjnych,

- przygotowanie i podstawianie na stanowiska pojazdów egzaminacyjnych,
- zaopatrzenie pojazdów w paliwo i inne materiały niezbędne do eksploatacji,
- utrzymywanie porządku i czystości na placu manewrowym,
- wykonylvanle czynności polegających na utrzymaniu w czystości samochodów
egzaminacyjnych,

- comiesięczne dokon}łvanie rozliczeń paliwa i innych materiałów uż}ryvanych w pojazdach
egzaminacyjnych.
2. Uczestnictwo w prowadzeniu egzaminów na prawo jazdy na kategorię A, A1, A2 i AM
(ako kierowca samochodu jadący z egzaminatorem).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
o kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zŃączllk nr 1)

. List mot)łvacyjny
oCV
o kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
. oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy (załącznlknl2)
. 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

. oświadczęnie kandydata o stanie zdrowia pozwalającyn na wykony,wanie pracy na

stanowisku, na które przeprowadza się nabór (załącznlk nr 4)

. oświadczenie o treści: ,,wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierowca-mechanik i archiwizację

dokumentów konkursowych." (zńącznlk w 5)

. oświadczenie o tręści: ,,wyrażam zgodę na ptzetwarzanie 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." (zńącznik
ff6)

Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny byc podpisane przez kandydata. Kserokopie

złożonych dokunlentów w ofercie muszq być poświadczone przez kandydata za zgodność

z olyginałem. Na rozmowę lłłalifikacyjną prosimy o dostarczenie (do wglqdu) dokumentów

po twierdzaj qcych powyżs ze kw alifikacj e (wykształcenie, upr awnienia).
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W miesiącu poprzedzającym 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 niższy niż 6Yo,

Termin i miejsce składania dokumentów:
- oferty należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach
ul. Składowa 46, pokój nr 105 (sekretariat) w zamkniętych kopertach z dopiskiem: ,,Nabór na

stanowisko Kierowca-mechanik" lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data

wpłp,u),
- koperta powinna byó opatrzona danymi kontaktow}łni osoby składającej ofeńę (należyje
zamieścić w lew}łn gómym rogu koperty),
- termin złożenia ofert upłyr,va z dniem 18 grudnia żOż0 r. o godz. 14.00,

- oferly niekompletne lub otrz}rrnane po terminię nie będą rozpatrpvane (te ostatnie zostaną

zwrócone bez ich otwierania),
- jeden kandydat może złożyć wyłącznie jedną ofertę,

- nie dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą

elektron iczną.

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

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

- informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznię lub na

adres e-mailowy,
- kandydaci zostaną powiadomieni telęfonicznie lub na adres e-mailowy o w},nikach

postępowania rekrutacyj nego,

- podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega przygotowanie mer}torycznę kandydata

oraz cechy osobowościowe,
- złożonych dokumentów Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach nie zwraca,
- rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 23 grudnia 2020 r.,

- informacja o wlłliku 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.



Klauzula informacyjna dla osób skladających dokumenty rekrutacyjne.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio;

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie:
art. 6 ust. I lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ż0161679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepłyłvu takich danych oraz uchylenia dyrektyłvy
95l46lWE;
art. 6 ust. 1 |it. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20|61679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związk,,l z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepłyłvu takich danych oraz uchylenia dyrektylvy
95/46lWE, w tyn:
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks Pracy (Dz.U.2019.1040 tj. )
- Ustawa z dnia 10 nraja 201 8 r o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019. 1781 tj.)

Dane będą lub mogą być udostępniane:
- upoważnionym pracownikom WORD Siedlce;
- upoważnionympracownikomUrzęduMarszałkowskiegoWojewództwa

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

Dane przechowywane będą przez czas określony:
- instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwow5łn - 5 lat

od zakończenia procesu rekrutacji.

Dane będą przet:v,]arzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie
profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbyłvało się na zasadach określonych
w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko
z wybranymi kandydatami.

Administratorem Twoich danyclr osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Siedlcach z siedzibą ul. Składowa 46, 08-110 Siedlce, którą kieruje Dyrektor. W Ośrodku
powołany jest inspektor ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod
adresem e-mail iod@word.siedlce.pl lub osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu
telefoniczn},rn z sekrętariatem WORD,

Kandydatom przysfuguje 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 przetwarzania, 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.

DYREKToR

-g. łXJJ,o,ło."łi



Załącznik nr 1

KWEsTloNARlUsz osoBoWY DLA osoBY UB|EGNĄCEJ slĘ o ZATRUDN lENlE

1. imię (imional i nazwisko

2. Data urodzenia

3. Dane kontakoH,e.
(w,krzgne prza osobę ubiqgjqcq się o żgt(udnialiel

4. WvksńaiEenie {8dy je5t ono niezbędne do \ł"ykonywania Pracy określoneBo rodzaju lub na

(ngzwg szkoly } lok ją ukończefiiq!

(Zoł,/ód, specjaln ość, stopiń nau kowy, tytuł
żowodoVlyI qtful ngukowy )

5, Kwalifikacje zawodo.łfe (gdy są one nieZbędne do §ykon}Ąvania pracY określoneBo rodzaju

(kursy, studio podyp]omowe ]ub inne formy uzupełnidig wiedzy lub umiej{nosci}

6. Przebieg dorychczasorvego zairudnienia {gdy jest ono niezbędne do wykonywania prary
określonego rodzaju lu b na okreslonym 51an ow,5kU)..........,.,,

(okresy zatrudniefiig u kolejfiych prgcodawców
am z żaj nB v q ne stga owisk o p r0 ?/ l

7. Dodatkowe dane osobowe, jeźeli prawo lub obolr,iążek ich podania wynika z przepi5ó\r,

imiejrcowość i dara) (podpis ośoby ubiegającej się o zatrudnienje)



Załącznik nr 2

(miejscowość) (data)

(imię inazwisko oraz adres)

OSWIADCZENIE

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

wyrrikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, ze posiadam prawo

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

lub tęrminowo do dnia

* nięwłaściwe skręślić

(podpis osoby skladającej oświadczenie)

.......,..................., dnia



Załącznik nr 3

OSWIADCZENIE

Oświadczam, żę mam pełną zdolność do czynności pfawnych oraz korzystam
z pelni praw publicznych.

(data) (czytelny podpis)



Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na

stanowisku, na które przeprowadza się nabór tj. Kierowca-mechanik.

(czl,telny podpis)(data)



Załącznik nr 5

OSWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanię moich danych osobowych
w cęlu przeprowadzenia nab'oru na stanowisko Kierowca-mechanik
i archiwizację dokumentów konkursowych.

(data) (czytelny podpis)



Załącznik nr 6

OSWIADCZENIE

Oświadczam, że w7rażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w zakresie: adręs ę-mail lub numęr telęfonu w celu kontaktu w sprawie
zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną oraz o poinformowaniu o wynikach
rekrutacj i.

(data) (cZytelny podpiS)


