
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH W RADOMIU 

ul. Graniczna 24, 26-600 RADOM 

     OGŁASZA   NABÓR 

NA WOLNE STANOWISKO  

KIEROWNIKA ROBÓT 
 

umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia 
na czas nieokreślony 

                             wymiar czasu pracy – 1,0 
nazwa stanowiska pracy 

1. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku : 

a) obywatelstwo polskie, 

b) wykształcenie średnie lub wyższe techniczne  budowlane w specjalności budowa dróg 

i mostów,  

c) co najmniej 5 letni staż pracy zawodowej przy średnim wykształceniu natomiast przy 

wyższym co najmniej 3 letni staż pracy, 

d) znajomość przepisów ustaw: prawo budowlane, o drogach publicznych,  

e) uprawnienia budowlane upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji  kierownika 

budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych 

dróg startowych lub równorzędne, 

f) nieposzlakowana opinia, 

g) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

h) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

i) umiejętność sprawnej organizacji pracy i kierowania zespołem, 

j)  komunikatywność, uczciwość, sumienność, odpowiedzialność, rzetelność,  dyspozycyjność, 

odporność na sytuacje stresowe, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, 

k) prawo jazdy kat. B. 

 

2.Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które     

przeprowadzany jest nabór:  

a) staż pracy w wykonawstwie robót drogowych bądź Zarządach Dróg Publicznych, 

3. Warunki pracy: 

a) praca w siedzibie OD w Radomiu oraz w terenie, 

b) zakres obowiązków pracowniczych dotyczy kierowania zespołem pracowników, 

podejmowania decyzji o charakterze organizacyjnym i zarządczym oraz 

nadzorowanie zlecanych robót drogowych. 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

a) Koordynowanie pracami związanymi z działalnością Obwodu  Drogowego w Radomiu 
obejmującego drogi i obiekty mostowe  znajdujące się na terenie gmin: Iłża, Kowala, 

Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew, oraz na terenie miasta Iłża, 

b) Kierowanie i nadzór nad pracą pracowników fizycznych, 

c) Patrolowanie sieci dróg powiatowych, 

d) Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych, 

e) Zgłaszanie potrzeb w zakresie robót utrzymaniowych i remontowych, 

f) Podejmowanie działań interwencyjnych w zakresie zabezpieczenia lub usunięcia 



awarii powstałych w pasach dróg powiatowych, 

g) Kontrolowanie wykonania prac interwencyjnych związanych z likwidacją zagrożeń 

bezpieczeństwa ruchu, 

h) Koordynacja i kontrola prawidłowego prowadzenia robót realizowanych na podstawie 

zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, 

i) Przestrzeganie przepisów porządkowych na drogach, 

j) Kontrola odpowiedniego oznakowania dróg i mostów, oraz robót drogowych i obcych, 

k) Kontrola  jakości robót z zakresu utrzymania dróg i mostów, 

l) Prowadzenie okresowych pomiarów ruchu drogowego, 

m) Kontrola terminowości wykonywanych robót w pasach dróg powiatowych, 

n) Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji zadań na drogach 

powiatowych, 

6. Wymagane dokumenty:  

a) Życiorys (c.v.), 

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - według wzoru 

dostępnego na stronie http://pzd-radom.finn.pl lub pobranego w siedzibie 

Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych, 

c) list motywacyjny, 

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  

e) kserokopia nowego dowodu osobistego, 

f) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności 

prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,  

g) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,  

h) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie w przypadku trwającego stosunku 

pracy celem udokumentowania stażu pracy, 

i) kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe. 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie 

przedłożyć zaświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe uzyskane 

z Krajowego Rejestru Karnego na własny koszt.       

 Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na 

procedurę rekrutacyjną . 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście  

w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24 pok. 104, 

lub pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, 26-600 Radom, ul. 

Graniczna24 

 z dopiskiem: “dotyczy naboru na stanowisko „Kierownika Robót”, w terminie  

 do dnia  12.02.2013 r.  

 

Inne informacje: 

a) Dokumenty osób, które się nie zakwalifikowały zostaną komisyjnie zniszczone. 

b) Informacja o  wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: 

 http://pzd-radom.finn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg 

Publicznych w Radomiu  przy ul. Granicznej 24.  

 

http://pzd-radom.finn.pl/
http://pzd-radom.finn.pl/

