
Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem
poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego technika w Wydziale Ruchu Drogowego
wymiar etatu: 0,78 
miejsce wykonywania pracy: Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem
Do zakresu zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy należy między innymi:

• prowadzenie  postępowań  administracyjnych  z  zakresu  kierowania  na  badania  lekarskie  i 
psychologiczne kierujących pojazdami na podstawie art. 122, ust.1 i 124 ust.1 Ustawy prawo o ruchu 
drogowym;

• obsługa  kancelaryjno  –  biurowa  postępowań  mandatowych  i  wyjaśniających  dot.  Wykroczeń 
ujawnionych za pomocą „Fotoradaru”;

• udzielanie odpowiedzi na zapytania towarzystw ubezpieczeniowych dot. zdarzeń drogowych;
Wymagania związane ze stosunkiem pracy:
1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie co najmniej średnie 

b) praktyczna umiejętność obsługi komputera

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku wymagającym obsługi komputera,

d) nieposzlakowana opinia

e) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

2. Wymagania pożądane:

        a)    rzetelność

        b)    komunikatywność

        c)    umiejętność pracy w zespole

        d)    odpowiedzialność

         e)    znajomość ustawy Kpa

4. Wymagane dokumenty:

a)    list motywacyjny

b)    życiorys – curriculum vitae

c)     kserokopie świadectw pracy

d)     kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie

e)     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach

f)      oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  ze zdjęciem

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem 

Mazowieckiem przy ul. Ludowej 13 pokój nr 202 lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego)  na adres: 

Komenda Powiatowa Policji, 18-200 Wysokie Mazowieckie ul .Ludowa 13, z dopiskiem „Dotyczy naboru na 

stanowisko  starszego technika w  Wydziale  Ruchu  Drogowego „  w  terminie  do  8  kwietnia  2011  roku. 

(włącznie). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.  

Rozmowa  kwalifikacyjna  z  kandydatami  odbędzie  się  w  dniu  14  kwietnia  2011  roku  o  godz.  1230 w 

Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 13.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.  

Nr 101, poz. 926) 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
      W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

/podpis  nieczytelny/
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