
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach  
Dyrektor Generalny  
poszukuje kandydatów na stanowisko:  
inspektora  
w Wydziale Rozwoju Regionalnego  
Liczba lub wymiar etatu: 1  
Główne obowiązki: 
1)  prowadzenie spraw związanych z realizacją programu likwidacji miejsc niebezpiecznych 

na drogach „Gambit” – rozliczanie zadań inwestycyjnych,  
2) nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz 

na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, poprzez: 
a) dokonywanie oceny organizacji ruchu w zakresie: 

- bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
- zgodności z obowiązującymi przepisami, 

b) rozstrzyganie w sprawach spornych dotyczących istniejącej i projektowanej organizacji 
ruchu, 

3) prowadzenie spraw dot. sprawozdawczości rocznej z działalności w zakresie przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych przekazywanych przez przedsiębiorców oraz inne 
podmioty wykonujące przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem 
załadunek lub rozładunek,  

4) kontrola zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących organizacji 
kursów dokształcających kierowców i innych osób wykonujących czynności związane 
z przewozem towarów niebezpiecznych, 
Wykształcenie: 
politechniczne - wyższe magisterskie o specjalizacji związanej z transportem drogowym, 
samochodami lub budownictwem drogowym. 
Wymagania konieczne: 
- znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym 

w zakresie objętym głównymi obowiązkami kandydata na stanowisko, 
- znajomość funkcjonowania organów administracji publicznej, 
- podstawowa znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, 
- znajomość programów komputerowych (pakiet Ms Office), 
- umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawnych i redagowania pism urzędowych.  
Wymagania pożądane: 
- umiejętność organizacji pracy własnej. 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,  
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za 

przestępstwo popełnione umyślnie,  
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

rekrutacji,  
- życiorys i list motywacyjny.  
Kopie innych dokumentów i oświadczenia: 
- kopie świadectw pracy.  
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2006 r. osobiście  w Biurze 
Obsługi Klienta lub za pośrednictwem poczty pod adresem: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 

al. IX Wieków Kielc 3 

25–516 Kielce 

Dodatkowe informacje: (0-41) 342–18–00. 
Uwaga: Oferty bez podanego numeru ogłoszenia (w liście motywacyjnym) nie będą 
rozpatrywane. 



Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego. 
Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po 
upływie 2 tygodni od zakończenia procedury rekrutacji. 
 


