Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku poszukuje
kandydata/kandydatki na stanowisko nie objęte mnożnikowym systemem wynagrodzenia –
kierowca
Wymiar czasu pracy : 1/1
Ilość stanowisk pracy : 1
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku,
Delegatura w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 prawidłowe i zgodne z przepisami i potrzebami Delegatury eksploatowanie samochodów
służbowych,
 stałe utrzymywanie porządku i czystości w garażach,
 zapewnienie bezpiecznego transportu osób, sprzętu pomiarowo-badawczego oraz
pobranych prób,
 przestrzeganie terminów ustalonych przepisami obowiązkowych przeglądów technicznych
pojazdu samochodowego, okresowej obsługi technicznej, a także przeglądów
gwarancyjnych,
 świadczenie pomocy w terenie podczas poboru prób, w tym:
 dokonywanie załadunku i wyładunku sprzętu pomiarowego oraz pomoc
w przygotowywaniu stanowisk badawczych, przy poborach prób wody, ścieków,
pomiarach powietrza atmosferycznego i innych,
 dokonywanie drobnych napraw w samochodzie służbowym za zgodą i pod nadzorem
przełożonego,
 codzienne pobieranie kart drogowych, po rozliczeniu i zdaniu karty drogowej z dnia
poprzedniego,
 czytelne i prawidłowe wypełnianie kart drogowych, po zakończeniu każdej jazdy, w tym:
wpisywanie stanu licznika, godzin przejazdu, opisywanie ewentualnych trudnych
warunków drogowych (śnieg, oblodzenie) oraz uzyskiwanie potwierdzenia w/w danych od
dysponenta jazdy,
 wpisywanie do karty drogowej informacji o ilości każdorazowo zakupionego paliwa oraz
oleju silnikowego, rozliczanie się z zakupionych materiałów pędnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami zużycia paliwa,
 uzyskiwanie potwierdzenia przez Kierownika Delegatury zasadności każdorazowej
wymiany i zakupu części samochodowych,
 utrzymywanie porządku i czystości wokół obiektu,
Wymagania związane z wykonywaniem pracy:
1. Wykształcenie niezbędne: zawodowe,
2. Prawo jazdy kat. B,

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Przeciążenie układu ruchu – wymuszona statyczna pozycja ciała podczas
długotrwałego prowadzenia auta, transport ręczny
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Życiorys
List motywacyjny
Kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie
Kopia dokumentu lub oświadczenie potwierdzające posiadanie obywatelstwa
polskiego
Oświadczenie o nieskazaniu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
dokumentach do celów rekrutacji
Kopia prawa jazdy kat. B

Termin składania dokumentów: 14.11.2017 r.
Miejsce składania dokumentów: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok z dopiskiem „oferta pracy – kierowca”
Inne informacje: Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla
pocztowego) nie będą brane pod uwagę.
Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym
podpisem kandydata. Dodatkowo oświadczenia powinny zawierać datę sporządzenia.
Proponowane wynagrodzenie brutto: 2000 zł
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 085-742 80 75.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w postępowaniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą
uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania
polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną
czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

