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

z dnia 22 kwietnia?0?l roku

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach prry ul. Składowej 46 oglasza nabór na

wolne stanowisko pracy:

o Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem

przedmiot naboru:
. stanowisko: Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

pojazdem
. Miejsce wykonywania pracy: oddział terenowy WORD w Garwolinie przy Alei

Legionów 48 oraz siedziba WORD w Siedlcach przy ul. Składowej 46
o podstawa zatrudnienia: umowa o pracę
. wymiar czasu pracy - pełny etat

o przewidywana kwota wynagrodzenia brutto: jej wysokość ustalona będzie zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Transpońr z dnia 11 października 2007 r. w sprawie
warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy
kandydatów na kierowców i kierowców (Dz, U. z 2007 r. Nr 197 , poz. |437)

c Licz,ba stanowisk: l

Wymagania minimalne:
. co rrajmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
o uprawnienia do egzaminowania na kategorię B prawajazdy
o stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku, na które

przeptow adza się nabór
. prawo jazdy kategorii B
. pełna zdolność do czynności ptawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
o kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:

- przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
- przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej
- przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
- prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po uźyciu innego

podobnie działającego środka
- przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu
- przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

. znajomośó topografii miast: Garwolin i siedlce oraz ich okolic

$



Wymagania pożądane:
. umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
o komunikatywność i opanowanie
o koncentracja i podzielnośó uwagi, doskonały refleks
o odpornośc na sl,res. presję czasu i otoczenia
. odpowiedzialność, uczciwość, dokładność, zaangńowanie i punktualność
. umiejętnośc nawiązywania dobrych relacji z osobami egzaminorłanymi i innymi

pracownikami
. umiejętność pracy w zespole
. umiejętność przewidywania następstw działania osób egzaminowanych

ZwięzĘ opis stanowiska pracy:
1. Przeprowadzanie egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do
kierowania pojazdami silnikowymi lub podlegających kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji
na kategorię B zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktrrry z dnia 28 częrwca 2019 r.
w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów
dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U.z2019r.poz. 1206).
2. Przeprowadzanie egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do
kierowania pojazdami silnikowymi lub podlegających kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji
w zakresie innych kategorii niż wymienione w punkcie 1, na polecenie kierownictwa
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach zgodnie z posiadanymi
uprawnieniami.

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

. LiSt motywacyjny
oCV
o kserokopie dokurnentów poświadczających wykształcenie
. kserokopia zaświadczenia wydanego przez właściwy organ ewidencyjny o dokonaniu

wpisu do ewidencji egzaminatorów, określającego zakres uprawnień do
egzaminowania. W przypadku zatrudnienia należy dostarczyć ten dokument z datą
wydania nie starszą niż 1 miesiąc.

. kserokopia waźnego orzęczenia lekarskiego o braku przeciwskazń zdrowotnych do
wykonywania czynności egzaminatora

. kserokopia ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazń
psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora

. oświadczenie kandydata o posiadaniu prawajazdy (załącznik nr 2)

. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwa
ścigane z oskarżenia publicznego (załącznik nr 3)

o Dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mailowy, adres do korespondencji
o oświadczenie o treści: ,,wyrazam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

wcelu przeprowadzenia naboru na stanowisko Egzaminator osób ubiegających się
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o uprawnienia do kierowania pojazdem i archiwizację dokumentów konkursowych."
(załącznlk nr 4)

. oświadczenie o treści: ,,wyrżam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

w zakresie: adres e-mail lub numer telefonu w celu kontaktu w sprawie zaproszenia na

rozmowę kwalifikacyjną oraz o poinfonnowaniu o wynikach rekrutacji." (załącznik

nr 5)

Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane przez kantlj,data. Kserokopie

złożonych tlokumentów w ofercie muszq być poświądczone przez kandydata za zgodność

z oryginałem. Na roxmowę kwaliJikacyjnq prosimy o dostarczenie (do wglqdu) dokumentów
potwierdzajqcyclt powyższe kwaliJikacje (wykształcenie, uprawnienia, stan ulrowia).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrldnianiu osób niepełnosprawnych, był niZszy niZ 6%o.

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 kopefiach z dopiskiem: ,,Nabór
na stanowisko Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem"
1ub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu),

- koperla powinna być opatrzona danlłni kontaktowymi osoby składającej ofertę (należy je
zamieśció w lewym górnym rogu koperty),

- termin złożenia ofert upływa z dniem 30 kwietnia 2021 r. o godz. 14.00,

- ofeńy niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (te ostatnie zostaną
zwrócone bez ich otwierania),

- jeden kandydal może złożyć 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, Egzaminatora Nadzorującego wraz z osobą, która w przyszłości będzie
bezpośrednim przełożonym nowego pracownika tj. Kierownikiem Wydziału
Egzaminowania,

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

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

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

- złożonych dokumentów Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach nie zwraca,
- rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 7 maja ż021 r.,
- irrformacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona na stronie internetowej WORD oraz
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na tablicach 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 dokumenĘ rekrutacyjne.

Dane pozyskiwane są bezpośrcdnio;

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacj i na podstawie:
art. 6 ust. 7 |it. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161619 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiagktt z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE;
ań. 6 ust. 7 |it. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, w tyn:
- Ustawa z dnia 26 czenvca 1974 r - Kodeks Pracy (Dz.U.2019.1040 tj. )
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U,2019.1781 tj.)

Dane będą lub mogą byó udostępniane:
- upoważnionym pracownikom WORD Siedlce;
- upowaźnionympracownikomUrzęduMarszałkowskiegoWojewództwa

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

Dane przechowywane będą przez czas określony:
- instrukcją archiwizowania dokrrmentacj i uzgodnionej z Archiwum Państwowym - 5 lat

od zakończenia procesu rekrutacji.

Dane będą przetwatzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie
profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych
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, 08-1i0 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 wcześniejszylTl uzgodnieniu
telefonicznym z sekletariatem 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 przetwarzania, przeniesienia danych;

2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochlonę danych
osobowych.
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Załącznik nr ].

KurEsTloNARlUsz o§oBoWY DlA o§oBY UBIEGAJĄGJ slĘ o ZATRUDN|ENIE

1. lmię {imiona} i nazwisko

2. Data urodzenia

3. Dane kontaktowe.
(wśkazade Pnez osobę ubiqajqcq się o zotrudniaie)

4. Wykzlalcenie {gdy jest ono nieżbędne do wykonywania pracy określonego rodzaiu lub na

(nazwa szkoly i mk ją ukońcżenio)

(zgwód, specjohrość, stopiń ngukowy, tytuł
zou/odo wy, ty tu ł ng u kowy l

5. Kwalifikacje zewodowe {gdy 9ą one niezbędne do $,ykonywania pracy określonego rodżaju

{kulsy, studio podyplomov,le lub inde folmy użupdnienia vliedzy lub umiejęłności)

6. Prżebię dotYchcesowego zatrudnienia {8Ą jest ono nieubędne do wykon},wania pracy
określonego rodzaju lub ne określonym stanowisku}.,............

(okresy zotrudnieflig u kolejnwh pracodowców
oĘr2 zajilowon2 śtgnoviskg pmq)

7. Doda*owe dane o§obotv€, jeżeli prawo lub obowiążek ich podania wYnika z pn€pi§ów
szczegól

(miei§cowość 
' 
data) {podpis o§oby ubiegającej §ię o zatrUdnienie}



załącznik m ż

d nia
(miejscowość) (data)

(imię inazwisko oraż adres)

OSWIADCZENIE

Świadomy/a odpowiedzialności kamej za składanie fałszywych zeznań

wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że posiadam prawo

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

beźerminowo lub terminowo do dnia *

* niewłaściwe skreślić

(podpis osoby skladającej oświadczenie)



ZałącZnik nr 3

OSWIADCZENIE

Oświadczam, że:

1. mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw
publicznych,

2. nie byłemlam karanyla za,.

- przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
- przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub
osobistej

- przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
- prowadzenie pojazdu w stanie po uzyciu alkoholu lub w stanie
po użyciu innego podobnie działającego środka

- przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
- przestępstwo przeciwko wolności seksualnei i obyczajności.

(data) (czytelny podpis)



Załącznik nr 4

OSWIADCZENIE

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanię moich danych osobowych
w celu przepr owadzenia naboru na stanowisko Egzaminator osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdem i archiwizację dokumentów
konkursowych.

(data) (czytelny podpis)



Załącznik nr 5

ośwrłoczENIE

Oświadczam, że wyrażam zgod,ę 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
rekrutacii.

(data) (czy,telny podpis)


