Zarząd Dróg Miejskich
ogłasza nabór na stanowisko
kierowca Pogotowia Drogowego
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
•
zabezpieczanie i oznakowywanie awarii oraz innych zdarzeń w pasie drogowym
•
dbałość o kompletne wyposażenie samochodu interwencyjnego w pełne zestawy do oznakowania awarii
w pasie drogowym
•
przestrzeganie aktów prawa ogólnie obowiązującego i prawa wewnętrznego
Wymagania konieczne:
•
wykształcenie średnie
•
prawo jazdy min kategoria B do kierowania pojazdem samochodowym o masie do 3,5 tony
•
5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowcy
Warunki pracy na danym stanowisku:
•
praca zmianowa (3 zmiany oraz w dni wolne, niedziele i święta)
•
praca w terenie w granicach ms.st. Warszawy
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•
CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny – podpisane odręcznie
•
kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
•
kopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzające ww. doświadczenie zawodowe
•
kopia prawa jazdy oraz kopia uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o masie do 3,5 tony
•
podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
•
podpisana klauzula o treści : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2016.922).” *
•
dodatkowo można złożyć referencje, rekomendacje, kopie dokumentów potwierdzających posiadanie
uprawnień i umiejętności przydatnych na danym stanowisku,
•
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922
j.t.) informuję, iż:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą w Warszawie
(00-801), ul. Chmielna 120
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na ww. stanowisko
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania
- podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1
Kodeksu pracy, przez kandydata do pracy spowoduje, że otrzymana oferta zatrudnienia nie będzie przez
ZDM rozpatrywana.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu dokumentów osobiście w kancelarii ZDM w zamkniętej
kopercie lub przesłanie pocztą na poniższy adres do dnia 29.12.2016 r.
Zarząd Dróg Miejskich
Wydział Spraw Pracowniczych
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
tel. 22 5589228, 22 5589160
z dopiskiem na kopercie:
„03/UPD/2016 – kierowca Pogotowia Drogowego”
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia 29.12.2016 r.

Zarząd Dróg Miejskich zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

