
Dyrektor Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: 
kierowca zawodowy w Ośrodku Kultury w Drawsku Pomorskim 

1. Wymagania niezbędne: 

 uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii C+E. 

 dyspozycyjność, uczciwość, punktualność, 

 zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, 

 pełna zdolność do czynności prawnych. 

2. Wymagania dodatkowe: 

 mile widziane doświadczenie w pracy, jako kierowca zawodowy, 

 wykształcenie w kierunku mechanik samochodowy, 

 zdolność i otwartość w komunikowaniu się, 

 odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę. 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 prowadzenie pojazdu zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym i innymi 
przepisami prawa; 

 sprawdzanie stanu technicznego samochodu, tj.: prawidłowości działania sygnału 
dźwiękowego, kierunkowskazów, oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, hamulców, stanu 
ogumienia, wyposażenia samochodu w trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, apteczkę pierwszej 
pomocy, 

 w przypadku przewozu towaru, sprawdzenie rozmieszczenia i zamocowania ładunku 

 dbanie o bezpieczeństwo własne, przewożonych pasażerów, przewożonego ładunku, oraz 
użytkowników drogi przez rygorystyczne przestrzeganie ustawy Prawo o ruchu drogowym, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na: przepisy ruchu drogowego, znaki i sygnały drogowe, 
warunki jazdy, stan techniczny pojazdu, 

 wykonywanie czynności kontrolno-obsługowych zgodnie z instrukcją obsługi używanego 
pojazdu, 

 wykonywanie prostych prac konserwacyjnych, mycie i czyszczenie pojazdu, dbanie o 
estetyczny wygląd pojazdu, 

 utrzymanie pojazdu w dobrym stanie technicznym, aby korzystanie z niego nie zakłócało 
spokoju publicznego poprzez nadmierny hałas, nie powodowało wydzielania szkodliwych 
substancji w stopniu przekraczającym poziom określony w przepisach szczegółowych, nie 
powodowało niszczenia drogi, 

 usuwanie usterek pojazdu samochodowego powstałych podczas jazdy, tj.: wymiana 
uszkodzonego koła, przepalonych żarówek, paska klinowego, bezpieczników, z zachowaniem 
wymogów bhp i ppoż., 

 udzielanie pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków drogowych zgodnie z odrębnymi 
przepisami i zasadami; 

 przestrzeganie stosowania odpowiednich przerw w pracy podczas długotrwałej jazdy, 

 zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą, uruchomieniem i użytkowaniem przez osoby 
nieupoważnione, 

 przekazywanie we właściwym terminie pojazdu do badań technicznych, dbałość o terminowe 
opłacanie składek OC, NW i AC w uzgodnieniu z przełożonym; 

 właściwe wypełnianie karty drogowej: stan paliwa, ilość przejechanych kilometrów, zgodnie ze 
stanem faktycznym licznika; 

 dbałość o czystość, ład i porządek w garażu lub innym miejscu parkowania pojazdu. 

4. Wymagane dokumenty: 

 list motywacyjny (z podaniem danych kontaktowych, np. nr telefonu, adres email), 



 życiorys (CV), 

 kwestionariusz osobowy, 

 ewentualne referencje z poprzednich miejsc pracy. 

Wymagane dokumenty należy składać do Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim, ul. Dworcowa 2 w 
terminie do dnia 17 stycznia 2020r. Koperta powinna zawierać adnotację: „Konkurs – na stanowisko 
kierowcy”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu do sekretariatu. Informacja o wyniku 
naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie: 
www.kulturadrawsko.pl. 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą 
elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem kariery zawodowej), 
powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 

 Oferujemy: 

 Zatrudnienie w stabilnej firmie, w kreatywnym zespole współpracowników, 

 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze ½ etatu, 

 Pracę w systemie równoważnego czasu pracy, 

 Atrakcyjne i terminowo wypłacane wynagrodzenie. 

 


