
PREZYDENT MIASTA STARGARD  
o g ł a s z a  

 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  

 
W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARGARDZIE UL. CZARNIECKIEGO 17  

73-110 STARGARD  
  

Wolne stanowisko urzędnicze:  
stanowisko ds. inżynierii drogowej i budownictwa drogowego w Wydziale Inżynierii Urzędu 
Miejskiego w Stargardzie  
Opis stanowiska:  
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie między innymi:  
1) prowadzić  sprawy związane z planowaniem, budową, modernizacją, utrzymaniem 

i ochroną dróg, w tym:   
a) opracowywać projekty planów rozwoju sieci drogowej,  
b) opracowywać projekty planów finansowania budowy, remontów i ochrony dróg  oraz 

obiektów mostowych,   
c) opiniować na etapie ustalenia przebiegu drogi, przebiegu sieci uzbrojenia w pasie 

drogowym oraz linii rozgraniczających ulice, 
d) analizować i opiniować dokumentację projektową w zakresie geometrii oraz 

rozwiązań technicznych dróg, 
e) uczestniczyć w pracach związanych z przygotowaniem i realizacją programów 

dotyczących inwestycji drogowych dofinansowywanych ze środków unijnych, 
f) zajmować się budową i remontami dróg, chodników, obiektów inżynierskich, 

urządzeń zabezpieczających ruch drogowy oraz innych urządzeń związanych z drogą, 
g) nadzorować i organizować roboty inwestycyjne, remontowe i zabezpieczające , 
h) przeciwdziałać niszczeniu dróg, 
i) przeciwdziałać niekorzystnym przeobrażeniom środowiska będącym następstwem 

budowy i utrzymania dróg , 
j) opiniować tymczasowe i stałe organizacje ruchu dotyczące inwestycji drogowych 

realizowanych przez Miasto. 
2) wykonywać czynności wynikające z zadań realizowanych na podstawie porozumień z 

innymi gminami i jednostkami organizacyjnymi. 
3) prowadzić sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na lokalizowanie w pasach 

drogowych zjazdów, obiektów i urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

4) prowadzić sprawy związane z wykorzystaniem pasa drogowego, w tym uzgodnienia 
dokumentacji technicznych, opiniowania w zakresie dróg dla wydziałów urzędu oraz 
uczestniczyć w pracach  ZUD.  

5) wnosić uwagi i wnioski oraz opiniować  projekty  miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.  

 
Wymagania konieczne:  
 

1) wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo  specjalność drogi, ulice, lotniska 
2) minimum 3 lata stażu pracy 
3) znajomość przepisów prawa dotyczącego ustawy o drogach publicznych, kpa, 

znajomość Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie  
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie,  

4) znajomość kosztorysowania i zasad rozliczeń robót budowlanych, 



5) obsługa programów komputerowych, 
6) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.  

 
Wymagania preferowane: 
 

1) staż pracy na stanowiskach związanych z budownictwem drogowym (wykonawstwo, 
przygotowanie procesów budowlano-inwestycyjnych, nadzory inwestorskie) 

2) uprawnienia budowlane wykonawcze uprawniające dopełnienia funkcji inspektora 
nadzoru w specjalności drogowej, 

3) uprawnienia projektowe, znajomość programu AutoCAD, 
doświadczenie w prowadzeniu inwestycji dofinansowywanych ze środków 
zewnętrznych, doświadczenie w pracy w urzędach administracji samorządowej lub 
państwowej. 

Warunki pracy na danym stanowisku: 
        1) stanowisko decyzyjne, związane z dużą odpowiedzialnością, 
        2) dyspozycyjność, sytuacje stresowe, praca w terenie. 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2017 r. wyniósł 2,91% 
Wymagane dokumenty:  

1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),  
2. list motywacyjny,  
3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,  
4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i 

umiejętnościach,  
5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, 

zaświadczenia),  
6. ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,  
7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (po 

zatrudnieniu wymagane dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),  
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby 

postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych  
 (Dz.U. z 2015 r. Nr 101, poz. 2135 z późn. zm.),  

9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia. 
 
Oferty należy składać lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 27.07.2017r.  
(uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Stargardzie) - 
na adres:  
Urząd Miejski w Stargardzie  
ul. Czarnieckiego 17 
73-110 Stargard  
 
w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - 
stanowisko ds. inżynierii drogowej i budownictwa drogowego  w Wydziale Inżynierii Urzędu 
Miejskiego w Stargardzie  
Uwaga:  
1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  
2. Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą 
rozpatrywane.  
3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.  



 
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 091/577-50-61, 578-38-87  
 
 


