
ESOD: 2019-104771		
Przyg.:  \* MERGEFORMAT Kd/527
3/3

file_0.jpg


              Rybnik, dnia 23 sierpnia 2019 r.
Prezydent Miasta Rybnika

 
44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
 t +48 32 43 92 107, f +48 32 42 24 124 
rybnik@um.rybnik.pl



Kd.2111.3.2019
2019-104771




ESOD: 2019-104771		
Przyg.: Kd/527
1/3

O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Rybnika ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

DYREKTOR ZARZĄDU TRANSPORTU ZBIOROWEGO W RYBNIKU

Wymagania niezbędne (formalne):
-	obywatelstwo polskie,
-	posiadanie wykształcenia wyższego,
-	posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy, w tym co najmniej 3-letniego stażu pracy 
w realizacji zadań związanych z publicznym transportem zbiorowym, 
	posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
	korzystanie z pełni praw publicznych,

brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
	posiadanie nieposzlakowanej opinii.
Wymagania dodatkowe:
znajomość przepisów ustaw: Prawo o ruchu drogowym, Prawo przewozowe, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy, Prawo zamówień publicznych, o transporcie drogowym, o drogach publicznych, o kierujących pojazdami, o publicznym transporcie zbiorowym, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw; Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),
	wiedza na temat zadań i funkcjonowania jednostki budżetowej Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku,
	doświadczenie w sektorze transportu drogowego, w szczególności – pasażerskiego,
	doświadczenie w pracy w zakresie bezpośredniej obsługi klienta,
	doświadczenie w sferze zamówień publicznych,
	doświadczenie w pracy w sektorze samorządowym,
	znajomość języka angielskiego,
	wykształcenie uzupełniające, kursy i szkolenia z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
Wymagania pożądane:
zdolności organizacyjne oraz menedżerskie,
	znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem funduszy pozabudżetowych oraz z programów Unii Europejskiej,
	doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim i zarządzaniu projektami,
	znajomość zasad ekonomiczno-finansowych oraz innych przepisów, na podstawie których działa jednostka budżetowa,
	kreatywne i otwarte podejście do nowych wyzwań,
	dyspozycyjność,
innowacyjność,
operatywność,
	umiejętność prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością jednostki,
	umiejętność prowadzenia negocjacji,
	umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych lub stresowych,
	zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia,
	umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i działań,
	komunikatywność, 

otwartość w kontaktach z ludźmi,
	znajomość realiów i uwarunkowań funkcjonowania komunikacji miejskiej,
	znajomość miasta Rybnika i okolicznych gmin.

Warunki pracy na danym stanowisku:
praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
	praca w terenie.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:
nadzór nad realizacją zadań statutowych Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku określonych w  § 5 Uchwały Nr 395/XXVI/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 października 2004 r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Transportu Zbiorowego w Rybniku 
(dostępnej pod adresem: https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=247&Id=2213),
	zarządzanie całokształtem działalności Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku i reprezentowanie go na zewnątrz,
	kierowanie sprawami związanymi z działalnością  finansową i administracyjną jednostki,
	dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku,
	przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie organizowania i zarządzania transportem publicznym.

 Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:
list motywacyjny,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
	kserokopie dotychczasowych świadectw pracy lub kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu (w przypadku trwania stosunku pracy),
	oświadczenie kandydata o posiadaniu wymaganego stażu pracy,
	oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
	oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
	oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na czas 
ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, a w razie zatrudnienia 
– w celu realizacji obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem,
obowiązek informacyjny – RODO,
	oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu, iż informacje zawarte w ofercie stanowią informację publiczną.
Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:
oświadczenie kandydata o znajomości przepisów ustaw: Prawo o ruchu drogowym, Prawo przewozowe, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy, Prawo zamówień publicznych, o transporcie drogowym, o drogach publicznych, o kierujących pojazdami, o publicznym transporcie zbiorowym, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw; Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),
	oświadczenie kandydata o wiedzy na temat zadań i funkcjonowania jednostki budżetowej Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku,
	oświadczenie kandydata o doświadczeniu w sektorze transportu drogowego, w szczególności – pasażerskiego,
oświadczenie kandydata o doświadczeniu w pracy w zakresie bezpośredniej obsługi klienta,
oświadczenie kandydata o doświadczeniu w sferze zamówień publicznych,
oświadczenie kandydata o doświadczeniu w pracy w sektorze samorządowym,
	oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego,
	kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie uzupełniające, kursy i szkolenia z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
List motywacyjny należy podpisać własnoręcznie. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – stanowiący załącznik Nr 1 do ogłoszenia oraz formularz oświadczeń – stanowiący załącznik Nr 2 do ogłoszenia należy wypełnić i własnoręcznie podpisać.
Treść załączników, o których mowa powyżej nie może być modyfikowana.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko Dyrektora Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku” należy składać w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac (pok. 303) lub w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik w godzinach pracy Urzędu bądź przesłać pocztą na adres: ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik w terminie do 4 września 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Transportu Zbiorowego w Rybniku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu lipcu 2019 r., wyniósł: 0,00 %.  
Inne informacje:
Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Rybnika - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282). Informacja o wynikach naboru zawiera imiona 
i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Załączniki do ogłoszenia:
- Załącznik Nr 1: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- Załącznik Nr 2: Formularz oświadczeń. 

