
Burmistrz Miasta Sochaczewa
oglasza konkurs na stanowisko

lnspektora
w Referacie Miejski Zanqd Dr6g

Unqdu Miejskiego w Sochaczewie

1) Wymiar etatu: 1

2) Liczba stanowisk pracy: 1

3) Wymagania w stosunku do kandydata:

3.1 Niezbedne:

a) Wyksztalcenie wyisze techniczne o specjalnosci drogowej;

b) Minimum 3 letni stai pracy, w tym minimum l rok staiu pracy na stanowisku

iniyniera budowy lub majstra budowy w zakresie budowy i bieiqcego utrrymania

d16g;

c) Umiejetnosd obslugi komputera, znajomosi obslugi program6w kosztorysowych,

edytora tekstu, arkuszy kalkulacyjnych;

d) Niekaralno6i za przestepstwo z winy umyilnej,

e) Pelna zdolno5i do czynno6ci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych.

3.2 Dodatkowe:

a) Znajomo66 przepis6w ustaw o drogach publicznych, Prawo ruchu drogowego, Prdwo

Budowlane, o samorzqdzie gminnym, Kodeks Postqpowania Administracyjnego

oraz innych w zakresie dr6g;

b) Umiejqtno5d pracy w zespole;

c) Kreatywnosdiinicjatywa;

d) Samodzielnoid;

e) Umiejetno6d dobrej organizacji pracy.

4) Zadania na stanowisku obejmujE w szczeg6lno3ci:

a) Planowanie roczne iwieloletnie inwestycji i remont6w w zakresie dr6g publicznych

i wewnQtrznych oraz drogowych obiekt6w iniynierskich;

b) Przygotowanie, prowadzenie, nadz6r i rozliczanie inwestycji i remont6w w zakresie

d169 publicznych i wewnetrznych oraz drogowych obiekt6w in2ynierskich;

c) Przygotowanie, prowadzenie, nadz6r i rozliczanie rob6t w zakresie bieiqcego

utrrymania dr6g publicznych I wewnetrznych oraz drogowych obiekt6w

iniynierskich;

d) Nadz6r nad placem skladowym material6w u2ytecznych;

e) Prowadzenie spraw zwiqzanych z przyjmowaniem zgloszei w sprawach odszkodowa6

spowodowanych stanem d16g oraz ich weryfikacja iwsp6lpraca z ubezpieczycielem;



f) Prowadzenie spraw zwiqzanych z wlaSciwym utrzymaniem jezdni, chodnik6w, ciqg6u,

pieszych irowerowych, obiekt6w in2ynierskich iurzqdzei zabezpieczajqcych;

g) Przygotowanie Slwz do przetar86w na roboty inwestycyjne i remontowe;

h) Koordynowanie prac realizowanych na poszczeg6lnych ulicach, ciqgach, piesrych

i zatokach postojowych;

i) Przeprowadzanie kontroli gwarancyjnych, prrymuszanie wykonawc6w do

przeprowadzania rob6t poprawkowych;

j) Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dr6g iobiekt6w mostowych;

k) Prowadzenie rozliczed finansowo-rzeczowych, w tym sprawdzanie obmiar6ur

i kosztorys6w powykonawczych;

l) Rozpatrywanie wniosk6w Radnych I postulat6w Mieszkanc6w w zakresie

realizowanych zada6;

m) Znajomoid zagadnieri sqsiednich stanowisk pracy w zakresie umoiliwiajqcynr

prowadzenie zastepstwa w razie potrzeby;

n) Wykonywanie innych zadai zleconych przez Kierownika Referatu, a wynikajacych :l

prac Referatu.

5) Warunkizatrudnienia:

Praca biurowa w budynku Urzedu Miasta, przewaznie siedzqca, przy monitorze ekranowym powyiej 4h

dziennie. W budynku Urzqdu zainstalowana jest winda, jest podjazd dla os6b niepelnosprawnych,

pomieszczenia higienlczno - sanitarne przystosowane sa dla os6b niepelnosprawnych. Brak jeslt

specjalistycznych urzqdzef umoiliwiajAcych pracq osobom niewidomym, niedoslyszqcym lub

gluchoniemym.

5) Wskainik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych:

w miesiQcu poprzedzajqcym date upublicznienia ogloszenia wskainik zatrudnienia os6h

niepelnosprawnych w Urzqdzie Miasta, w rozumieniu przepis6w irehabilitacji zawodowej ispolecznei

oraz zatrudnieniu os6b niepelnosprawnych, wynosil co najmniej 6 %.

7) Wymagane dokumenty:

a) Odpis dyplomu ukoriczenia szkoly wyiszej

b) c.v

c) List motywacyjny

d) lnne dokumenty potwierdzajEce doSwiadczenie zawodowe

e) O6wiadczenie o niekaralnoici

f) Oswiadczenie o korzystaniu z pelni praw publicznych

g) O5wiadczenie o posiadaniu pelnej zdolno5ci do czynno6ci prawnych

h) O6wiadczenie o wyraianiu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych \ f

ofercie.



Oferty naleiy kierowad pocztE na adres: Urzad Miejski w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 95-500

Sochaczew, lub skladai w Biurze Obslugi Klienta na parterze w godzinach pracy Urzqdu tj. 800 - 1600

do dnia 21,11,2017 r. w zakleionvch kooertach z dooiskiem:

Nab6r na lnspektora

Referat Miejski Zanad Dr6,g

9) Dokumenty dostarczone po terminie nie bqdE rozpatrywane. Skontaktujemy siQ z wybranymi

kandydatami spelniajEcymi wymogi formalne w celu zaproszenia na rozmowe kwalifikacyjnq,

w oparciu o kt6rQ podjQta zostanie decyzja o naborze.

lnformacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.sochaczew. ollbiD oraz na tablicy

ogloszen w Urzedzie Miejskim w Sochaczewie.




