
Nr ogłoszenia  4/2016
Data ukazania się ogłoszenia: 31 marca 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
poszukuje kandydatów na stanowisko:
kierowca samochodu osobowego
w Delegaturze w Ostrołęce

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
00-015 Warszawa, ul. Sienkiewicza 3

Miejsce wykonywania pracy:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie – Delegatura w Ostrołęce
ul. Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- prowadzenie (kierowanie) samochodu służbowego, przewóz osób oraz próbek produktów,
- wykonywanie bieżących czynności obsługi eksploatacyjnej samochodu,  
- ręczne prace transportowe związane z załadunkiem i wyładunkiem przewożonych towarów. 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Wymagania niezbędne
wykształcenie: zasadnicze zawodowe
pozostałe wymagania niezbędne:     
- znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,
- posiadanie prawa jazdy kategorii B,
- posiadanie orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań 
   psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
- dyspozycyjność. 

Wymagania dodatkowe
- wykształcenie średnie,
- doświadczenie zawodowe w  pracy jako kierowca.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia prawa jazdy kategorii B,
- kopia orzeczenia psychologicznego,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
  rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 
   lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o 
   posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Inne dokumenty i oświadczenia: 
- kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Termin składania dokumentów: 12.04.2016r.


Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie 
ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
Sekretariat pok. 212 
z dopiskiem  „Oferta pracy kierowca – Delegatura w Ostrołęce”

Inne informacje:
Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 1 820,-  zł 
Wszystkie wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. 
Oferty otrzymane po terminie (liczy się data złożenia oferty w Urzędzie lub data stempla pocztowego) oraz nie spełniające wymagań nie będą rozpatrywane. 
Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, nie otrzymanie takiego zaproszenia oznacza niezakwalifikowanie do dalszego etapu rekrutacji.
Oferty osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod numerem tel. 22 826-12-19 




