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

z dnia 14 kwietnia 2021 roku

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

o kierowca-mechanik

przedmiot naboru:
o stanowisko: kierowca-mechanik
o Główne miejsce wykonywania pracy: siedziba WORD w Siedlcach przy

ul. składowej 46 z możliwością czasowego zastępowania pracownika w oddziale
terenowy WORD w Garwolinie przy AIei Legionów 48

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

3.500,00zł
o Liczba stanowisk: l

Wymagania minimalne:
. Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub branźowe
. PrawojazdykategoriiAiB
. Co najmniej 3-Ietnia praktyka w prowadzeniu samochodu osobowego
. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku, na które

przeprowadza się nabór
o Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
. Ogólna wiedza dotyczącabudowy i zasad eksploatacji samochodu
o Znajomość topografii miast: Siedlce i Garwolin oraz ich okolic
o Umiejętność korzystania z map, atlasów, planów miast oraz urządzeń nawigacyjnych

Wymagania pożądane:
o Umiejętność podejmowania d ecyzji i rozwiapywania problemów
o Podstawowa znajomość obsługi pojazdów
. Prawo jazdy kat. C, C+E
. komunikatyrł ność i opanowanie
o Koncentracja i podzielność uwagi, doskonały refleks
. odpomość na stres i presję czasu
. Odpowiedzialność, uczciwośó, dokładność, dbanie o czystośó, zaangażowanie

i punktualność
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o Umiejętność nawiązywania dobrych relacji z innym pracownikami
o Umiejętność pracy w zespole
o Umiejętnośó bezpiecznej i lważnej jazdy
. Umiejętność przewidywania następstw swojeg o dzińanta
o Umiejętnośó samodzielnego planowania i organizacji pracy

ZwięĘ opis stanowiska pracy:
1, przygotowarrie placu manewrowego i środków technicznych do przeprowadzania

egzaminów państwowych, a w tym:
- prawidłowe oznakowanie torów 1azdy na placu manewrowym,- utrzymywanie w sprawności technicznej i formalnej (przeg|ąĘ, dokumenty) środków

technicznych słuźących do jazd egzaminacyjnych,
- przygotowanie i podstawianie na stanowiska p ojazdów egzaninacyjrrych,- zaopatrzenie pojazdów w paliwo i inne materiały niezbędne ao etŚptoata"li,- utrzymywanie porządku i czystoŚci na placu manewrowvm,- wykonyrvanie czynności polegających na utrzymaniu rł czystości pojazdów będących

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

egzaminacyjnych.
2. kontrola ruchu pojazdów wjeż dzających na teren siedzib woRD i z nic\-1 wyjeżdżających.
3. zawiadamianie agencji ochrony o zdarzęniach zagrłżających bezpieczeństń osobi 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, A1, A2 i AM

(ako kierowca samochodu jadący z egzaminatorem).

Wymagane dokumenĘ i oświadczenia:
o kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zńącznik nr 1)
o List motywacyjny
.CV

a

Kserokopie dokumentów poświadczaj ących wykształcenie
Oświadczenie kandydata o posiadaniu praw a jazdy (załącznik nr 2)
oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publi cznych (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 (załącznik nr 4)
oświadczenie o treści: ,,wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko kierowca-mechanik i archiwizację
dokumentów konkursowych." (zńącznik nr 5)
Oświadczenie o treści: ,,Wyraźam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w zakresie: adręs e-mail lub numer telefonu w celu kontaktu w spraw ie zaproszenia
na rozmowę kwalifikacyjną oraz o poinformowaniu o wynikach rekrut acji." (załącznik
nr 6)

a

a
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|Vszlstkie dokumenty aplikacyjne powinny być potlpisane przez kflndydata. Kserokopie
złoionyę1' tlokumentów w ofercie mus7q być poświatlczone przez kandydat(l za zgodnośćz oryginałem. Na rozmowę kwaliJikacyjnq prosimy o dostgrczenie (do iglqdĄ
clokumentów potwiertlzajqcych powyższe kwaliJikacje (wykształcenie, uprawnienia).

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 6%o.

Termin i miejsce skladania dokumentów:
- oferly naleźy składać w siedzibie wojewódzkiego ośrodka Ruchu Drogowego w siedlcach
ul. Składowa 46, pokój nr 105 (sekretariat) w zamkniętych kopertach z aopiskiem: ,,Nabór na
stanowisko Kierowca-mechanik - SIEDLCE" lub za pośrednictwem op".utoru pocztowego
(decyduje data wpływu),
- koperta powinna być opatrzona danymi kontaktowymi osoby składającej ofertę (naleźyje
zamieścić w lewym górnym rogu koperty),
- termin złożenia ofer1 upływa z dniem 22 kwietnia 2021 r. o godz. 14.00,
- oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (te ostatnie zostana
zwrócone bez ich otwierania).
-jeden kandydat może ńożyć wyłącznie jedną ofertę,
- nie dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą
elektroniczną.

Pozostale informacje:
, rozpatrzenie ofert otaz 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 przygotow-anie merytoryczne kandydata
oraz cechy osobowościowe,

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

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

Dane pozyskiwarre są bezpośrednio;

Dane osobowe przet:warzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacj i na podstawie:
art..6 ust. 7 lit. a rozporządzenia Parlanrentu Europejskiego i Rady (UEi 201'61679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie. ońrony osób fizycznyc"h w iwia7,ku ź pizetwarzaniem danych
9sobowrch i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ora) uchylenia ay."tty*y
95l46/WE;
afi..6 xst. 7 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (lJE) 20161679 z dnia
27 kwietnia 20l6 r. w sprawie- ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia a}."t ty*y
95/46lWE, w tym:
- Ustawa z dnia26 czerwca 1974 r- Kodeks Pracy (Dz.IJ,2019.1040 tj. )- Ustawa z dnia 10 nraja 20l8 r o ochronie danych osobowy cl-t ęoz.i.zolo.tlst ti.)

Dane będą lub mogą być udostępniane:
- upowaźnionym pracownikom WORD Siedlce;
- upowźnionympracownikomUrzęduMarszałkowskiegoWojewództwa

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

Dane przechowywane będ,ą pvez 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 określonych
w regulamitrie rekrutacji, konsekwerrcją takiego przetw arzania będzie kontakt tylko
z wybranyrli kandydatami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest wojewódzki ośrodek Ruchu Drogowego
w Siedlcach z siedzibą ul. Składowa 46, 08-110 Siedlce, którą kieruje Dyrektor. W óśrodku
powołarry jest inspektor ochrony danych (IoD), z którym można kontaktowaó się pod
adręsem e-mail iod@word.siedlce.pl lub osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu
telefor-ricznym 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 danycir oiobowych;,
ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;

2. wniesienia skargi do organu n adzorczego, którym jest prezes urzędu ochrony Danych
osobowych - na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochionę danych
osobowych.

DYRFkToR
NJJ

Wł funiusz Napjórkowski



Załączn ik nr 1

KWEsTloNARlUsz osoBoWY DLA osoBY UB|EGAJĄCEJ slĘ o ZATRUDNlENlE

1. lmię (imiona) i na^vi§ko

2. Data urodr€nia

3. Dane

(wskożane pE22 osobę ubiegojqcq się o żgtrudnienle)

4. Wyk§aatcenie {gdy je§t
okIeślonym

ono nieżbędne do wykonywania pracy określonego

(nazu,/o szkoły 
' 
mk j4 ukoń€zenia)

(zsvlód, sp?cjalność, stopiń noukowy, tytul
z awado y,/y, ly tuł nau ko|yy )

5,_ Kwalifikacje ?&vodorve {8dy ,ą one niezbędne do wykonwania prxy określonego
l!b na określonym sianolviskU).,,.,,...,.,....

lkursy, studio podyplomowe lub inne formy uzupełnienio \|iedzy lub uniejętności)

6. Pr.€bię doiychczarowe8o żairudnienia (gdy jest ono nieżbĘdne do wykonywania pracy
określonego rodzaju lub na okrellonym stanowisku J...,......,,...

Dodaikowe

(okresy Lotfudnienio u kolejnych pracodaYĘóy)
oraz zojrpwane stoĄourisko ploql)

dane osobowe, jeźeli pralvo lub oboil,iązek ich

(mieFcowość i daia) {podpi§ osoby ubieBające.i się o zatrUdnieniP)



Zalącznik nr 2

(miejscowość) (data)

(imię inazwisko oraZ adres)

OS\MIADCZENIE

swiadomy/a odpowiedzialności kamej za składanie fałszywych zęznań

wynikającej z art,233 § 1 kodeksu karnego oświadczam, że 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 pełni praw publicznych.

(data) (czytelny podpis)



Załącznik nr 4

ośwrłuczENIE

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

(data) (czytelny podpis)



Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwatzanie moich danych osobowych
w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko kierowca-mechanik
i archiwizację dokumentów konkursowych.

(data) (czyteIny podpis)



Załącznik nr 6

OSWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w zakresie: adres e-mail lub numer telefonu w celu kontaktu w sprawie
zaproszenia na rozmowę kwalif,rkacyjn ą oraz o poinfomowaniu o wynikach
rekrutacji.

(data) (czytelny podpis)


