Wójt Gnriny Żytno
pow' rcdcmszczoński

Wójt Gminy Zytno
ogłasza konkurs na stano\ isko kierowcy autobusu szkolnego.
I. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniaó następujące warunki:

Wykształcenie minimum zawodowe'
2. W skazany staż pracy na stanowisku kierowcy,
3' Posiadanie odpowiednich uprawnień do kięrowania pojazdem samochodowym'
określonych w art. 39a ustawy z dnia 6 września2001 roku o transporcie drogowym
oraz w ustawie z dnia2} czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym m. in.:
- prawo jazdy kat. D,
- aktualne orzeczerie psychologiczne,
- ukończony kurs kwalifikacyjny na przewóz osób.
4. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
5. Niekaralność: wobec kierowcy wykonującego przewozy drogowe nie może być
otzeczony zakaz wykonywania zawodu (art' 5 ust. Ż pkt 2 o transporcie drogowym) *
6. Mile widziane umiejętnościmęchanika samochodowego.
1.

*,

*

W pozycjach 4,5, wymagane jest pisemne oświadczenie kandydata a w przypadku wyboru go na stanowisko
kierowcy autobusu szkolnego uzupełnienie wymaganych dokumentów.

IL Ponadto lrymagane dokumenty:
1. Zyciorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu
pracy zawodowej, list motywacyj ny oraz kopie świadectw pracy potwierdzających
dotychczasowe zatrudnienie.
Ż. Zaświadczenie o zatrudnięniu - w przypadku trwania stosunku pracy' kopie
dokumentów potwierdzaj ących uykształcenie i posiadane kwalifikacje oraz inne
dokumenty potwierdzaj ące wiedzę, doświadczenie i umiejętności.
3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynnościprawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarŻenia publicznego
lub umyślneprzestępstwa skarbowe.
4. oświadczenie o treści: ,,wytażarn zgodę na ptzetwatzanie moich danych osobowych
za:wartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia I997t. o ochronie danych osobowych (Dz' U' z 2002r. Nr 101

926 ze zm.)

ofertę wraz z dokumentami potwierdzaj ącymi spełnienie ww. wymagań należy składać
terminie do 22 grudnia 2014 roku do godziny 15.30 na adres: Urząd Gminy w Zytnie ul.
Krótka 4, 97 -532 Żytno z dopiskiem ,,Konkurs na kierowcę autobusu szkolnego''
o wskazanie na kopercie adresu do korespondencji i numeru telefonu).
Dokumenty składane w kopiach powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem
kandydata.
Termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2015 r.
Wymiar zatrudnienia: pełen etat

oferty złożonepo terminie nie będą rozpatrywane.

