KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W DRAWSKU POMORSKIM
ogłasza nabór na stanowisko pracy w sekcji ds. kwatermistrzowskich
i technicznych
Opis stanowiska:

technik ds. technicznych,

Etat: pełny - cywilny pomocniczy,
Główne obowiązki:
● planowanie potrzeb materiałowo-technicznych w zakresie napraw pojazdów, sprzętu
silnikowego i specjalistycznego,
● prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami i innymi materiałami
eksploatacyjnymi,
● prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów,
przyczep, sprzętu silnikowego i specjalistycznego ( w tym agregatów prądotwórczych ),
● prowadzenie okresowych badań sprzętu specjalistycznego,
● organizowanie przeglądów, napraw oaz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego,
ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych,
● dysponowanie, używanie i rozliczanie sprzętu transportowego w jednostce,
● prowadzenie gospodarki magazynowej i ewidencji z zakresu gospodarki materiałowej
i sprzętowej.
Wymagania konieczne:
● posiadać obywatelstwo polskie,
● być nie karanym za przestępstwo lub za przestępstwo karno-skarbowe,
● korzystać z pełni praw publicznych,
● posiadać wykształcenie co najmniej średnie,
● posiadać prawo jazdy kat. B,
● posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia pracy na w/w stanowisku pracy,
● posiadać umiejętność obsługi komputera, w tym obsługi pakietu biurowego Office (edytor
tekstu, arkusz kalkulacyjny), w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym.
Wymagania pożądane:
o posiadać staż w administracji lub doświadczenie w pracy w dziale logistycznym,
socjalnym;
o posiadać wykształcenie średnie lub wyższe techniczne – kierunek: mechanik
pojazdów samochodowych, zarządzanie transportem kołowym,
o doświadczenie pracy w gospodarce transportowej.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
● podanie i CV,
● kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
● kserokopia dowodu osobistego,
● kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy na podobnym stanowisku pracy,
● kserokopia dokumentów potwierdzających inne uprawnienia/szkolenia/kursy przydatne na
stanowisku pracy,
● oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za
przestępstwo i przestępstwo karno-skarbowe,
● zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do pracy na w/w stanowisko.

Przy postępowaniu kwalifikacyjnym przyjmowany jest następujący system punktacji
gratyfikujący posiadane uprawnienia kandydata:
Wykształcenie preferowane.
Posiadanie uprawnień / szkoleń przydatnych na stanowisku ds. techniki .
Doświadczenie pracy w gospodarce transportowej.
Staż pracy w administracji.
Ocena umiejętności obsługi komputera i znajomości pakietu MS Office.
Rozmowa kwalifikacyjna.
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Oferty rozstrzygnięte negatywnie zostaną przekazane do archiwum tutejszej Komendy.

Ponadto w/w informacja podana jest do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pomorskim .
Zainteresowani proszeni są o składanie wyżej wymienionych dokumentów w terminie
do 15 grudnia 2020 r. w sekretariacie Komendy w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Nabór
na stanowisko pracy w sekcji ds. kwatermistrzowskich i technicznych” na adres:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Państwowej
pl. M. Konopnickiej 1
78-500 DRAWSKO POMORSKIE
Dodatkowych informacji udziela:
Małgorzata Orzechowska – specjalista ds. kadrowych
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
pl. M. Konopnickiej 1, 78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 94 363 00 84

