
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW  
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  

  

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE  
ul. Zakładowa 4 
62-510 KONIN  
  

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Działu Inwestycji i Inżynierii 
Ruchu 
  
WYMAGANIA  ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:  

1. obywatelstwo polskie, 
2. nieposzlakowana opinia, 
3. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów                   

o szkolnictwie wyższym, o kierunku budowlanym z zakresu budownictwa lądowego lub 
konstrukcyjno – budowlanego, 

4. uprawnienia budowlane w branży drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, 

5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych  
6. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 
7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Kierownika Działu Inwestycji         

i Inżynierii Ruchu, 
8. staż pracy minimum 5 lat, 
9. znajomość przepisów prawa: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 21 

marca 1985r. o drogach publicznych, Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane. 
 
WYMAGANIA DODATKOWE: 

1. praktyczna umiejętność obsługi komputera, 
2. dyspozycyjność, umiejętność podejmowania decyzji, mobilność. 

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU  

1. nadzór nad realizacją zadań wynikających z przyjętych planów rzeczowo – finansowych 
Zarządu w zakresie: 
a) budowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowej, 
b) utrzymania urządzeń zabezpieczających ruch drogowy, 

2. nadzór nad przygotowywaniem i realizacją inwestycji drogowych na podstawie rocznych i 
wieloletnich planów rzeczowo – finansowych, 

3. koordynacja prac związanych z planowaniem układów komunikacyjnych i kierunków ich 
rozwoju zgodnych z planami zagospodarowania przestrzennego Miasta Konina,  

4. nadzór nad przeprowadzanymi przeglądami technicznymi, 
5. kierowanie bieżącą pracą podległych mu Sekcji oraz ponoszenie odpowiedzialności 

służbowej i dyscyplinarnej za prawidłową organizację oraz skuteczną realizację zadań. 



a) Sekcji Inwestycji, 
b) Sekcji Ewidencji, Uzgodnień i Gospodarki Gruntami, 
c) Sekcji Inżynierii Ruchu, 

6. dbanie o należytą dyscyplinę pracy i przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej, 
7. udział w pracach komisji przetargowych, 
8. prowadzenie zagadnień  związanych z realizacją inwestycji z udziałem środków z Unii 

Europejskiej, 
9. przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a także 

ustawy o ochronie informacji niejawnych. 
10.  przygotowanie projektów aktów wewnętrznych - zgodnie z zakresem działania danej    

  komórki organizacyjnej Zarządu, 
11.  rozpatrywanie skarg i wniosków petentów, interpelacji i wniosków radnych, 

przygotowywania projektów odpowiedzi, 
12.  prowadzenie kontroli wewnętrznej, 
13.  stosowanie procedury zamówień publicznych przy zlecaniu usług, dostaw i robót 

budowlanych, 
14.  zabezpieczenie i ochrona mienia Zarządu oraz użytkowanych pomieszczeń biurowych, 
15.  analiza potrzeb bieżących i planowanie w zakresie zadań funkcjonowania działu, sekcji, 
16.  sporządzanie sprawozdań finansowych i rzeczowych w uzgodnieniu z Sekcją Finansowo-

Księgową. 
 

WARUNKI PRACY  

1. pełen etat 

2. siedziba Zarządu – I piętro,  

3.  praca przy komputerze,  

4.  praca w terenie wg potrzeb,  

5. wyjazdy służbowe wg potrzeb.  

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie w miesiącu poprzedzającym datę 
upublicznienia niniejszego ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej            
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%. 
 

WYMAGANE  DOKUMENTY APLIKACYJNE   

1. kwestionariusz osobowy  dla osób ubiegających się o zatrudnienie - według wzoru 
dostępnego na stronie internetowej Zarządu,  

2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i dodatkowe 
kwalifikacje,  

3. życiorys – curriculum vitae, 
4. kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itd.,  
5. oświadczenie  o niekaralności, 
6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

rekrutacji,  
 
 



WYMOGI FORMALNE 

1. Złożenie wymaganych dokumentów. 

2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w punktach 1-9 

 

Oferty aplikacyjne można składać: 
• osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, ulica Zakładowa 4, pokój 20,  
lub przesłać na adres Zarządu z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko Kierownika 

Działu Inwestycji i Inżynierii Ruchu w Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie.”  

 
Wymagane dokumenty należy składać do dnia 13.10.2017 r. 

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
 

INNE  INFORMACJE  

 Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz  zakwalifikują się  
 do dalszego postępowania zostaną o tym pisemnie poinformowane i zaproszone na rozmowę 
kwalifikacyjną. 
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej 
Zarządu Dróg Miejskich w Koninie  oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Zarządu.  


