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Łowicz, 24.03.2022 r. 

Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

poszukuje kandydatów/kandydatek do zatrudnienia na stanowisku 

1. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za: 

• realizację przejazdów osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu 
łowickiego, w ramach realizacji projektu „Łowickie Centrum Usług 
Środowiskowych", Poddziałania 1X.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

• stałą gotowość do realizacji zleceń przewozowych 

• pomoc osobie niesamodzielnej w przemieszczaniu się, 

• dbanie o stan techniczny i estetyczny samochodu, bieżąca konserwacja samochodu, 
pilnowanie przeglądu, zgłaszanie usterek, 

• przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym 
• dystrybucję dokumentacji zgodnie ze zleceniami komórek merytorycznych, 
• wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora / koordynatora 

2. Od osób aplikujących oczekujemy: 

• akt>nvnego prawa jazdy kat. B, 
• testy psychologiczne niezbędne dla kierowców, zgodnie z art. 39k Ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o transporcie drogowym . 
• brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, 

umiejętność kierowania w sposób niezagrażający bezpieczeństvTO ruchu drogowego 
i nienarażający kogokolwiek na szkodę, znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym, 
ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców 

• doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowcy będzie stanowić dodatkowy atut, 
• wysokiej kultury osobistej, 
• dyspozycyjności, punktualności i rzetelności, 
• znajomości topografii powiatu łowickiego, 
• odporności na stres, wielozadaniowości oraz szybkości działania. 

Kierowca samochodu osobowego 
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3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

• Wymiar czasu pracy: -1 etat 

• miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

• zatrudnienie od 01.04.2022 r. do 30.06.2023 r. - praca od poniedziałku do piątku 

4. Jako pracodawca oferujemy: 

• zatrudnienie w urzędzie państwowym, 
• stabilne warunku zatrudnienia, 
• pracę w zgranym zespole. 

5. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, wynosi, co najmniej 6 %. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosi raniej nłz 6% 

6. Wymagane dokumenty: 

• kserokopie prawa jazdy kat. B , zaświadczenie o odbyciu konsultacji psychologicznej 
(test>' psychologiczne niezbędne dla kierowców, zgodnie z art. 39k Ustawy z dnia 6 
września 2001 roku o transporcie drogowym) 

• oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw 
publicznych, 

• oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie pracy 
na danym stanowisku, 

• klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji 
w ramach naboru na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi stanowi załącznik nr 1 
do ogłoszenia. 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu 
pracodawcy oryginałów dokumentów. 

Dokumenty aplikacyjne list motywacyjny i cv powinny być opatrzone klauzulą: 

• C V 

Qmo 
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„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łowiczu ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz moich danych osobowych w postaci: 
numeru telefonu, adresu e-mail. zawartych w kwestionariuszu osobowym dla 
kandydata w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: kierowca, zgodnie z art. 
6 ust ust.l lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( U E ) 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). 

7. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: 

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 30 marca 2022 r. do godz. 12:00 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,d)otyczy naboru na wolne stanowisko -
kierowca" 

a) osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, 
ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz, 

b) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, 
ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz (decyduje data i godzina wpływu do PCPR 
w Łowiczu a nie data stempla pocztowego). 

8. Dodatkowe informacje: 

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 
po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne 
zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu oraz na tablicy 
informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. 
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