Prezydent miasta stołecznego Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy
pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

Główny specjalista ds. transportu publicznego
w Wydziale Transportu Publicznego
w Biurze Polityki Mobilności i Transportu
Termin składania dokumentów: 22.10.2018 r.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Główne odpowiedzialności:
 Prowadzenie bieżącego nadzoru i koordynacji funkcjonowania transportu publicznego na terenie miasta oraz gmin sąsiadujących, w ramach
podpisanych w tym zakresie porozumień. Współpraca z Zarządem Transportu Miejskiego, miejskimi spółkami komunikacyjnymi, komórkami
organizacyjnymi miasta oraz zewnętrznymi przewoźnikami świadczącymi na rzecz miasta usługi przewozowe w zakresie transportu
drogowego i szynowego;
 Planowanie rozwoju systemu transportowego w ramach obowiązującej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego
Warszawy. Przygotowywanie opracowań studialnych i koncepcji rozwoju drogowego i szynowego systemu transportowego publicznego;
 Współpraca z krajowymi i zagranicznymi jednostkami samorządowymi, instytucjami oraz ośrodkami naukowymi w zakresie planowania
rozwoju systemów transportowych miasta oraz rozwoju i wdrażania w mieście inteligentnych systemów transportowych.
Charakterystyka pracy:
 Inicjowanie i przygotowywanie opracowań (programów, koncepcji, planów) dotyczących rozwoju publicznego transportu zbiorowego,
ze szczególnym uwzględnieniem kolei aglomeracyjnej;
 Opiniowanie planów i przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu infrastruktury kolejowej w Warszawskim Węźle Kolejowym – współpraca
z zarządcami infrastruktury, organizatorami transportu, operatorami i przewoźnikami oraz inwestorami;
 Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem przewozów kolejowych w aglomeracji warszawskiej organizowanych przez Zarząd Transportu
Miejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących jakości świadczenia usług (oferta przewozowa, warunki przewozu,
tabor) oraz obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się;
 Inicjowanie i opiniowanie rozwiązań poprawiających integrację transportu kolejowego z innymi podsystemami transportowymi (w warstwie
organizacyjnej i infrastrukturalnej) w aglomeracji warszawskiej;
 Opiniowanie dokumentów programowych i strategicznych (studiów, analiz, planów, koncepcji, itp.), projektów aktów prawnych i innych
regulacji prawnych dotyczących rozwoju i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, ze szczególnym uwzględnieniem kolei
aglomeracyjnej;
 Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa
o publicznym transporcie zbiorowym, ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy, rozporządzenie (WE) 1370/2007 oraz rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy:

Budynek Urzędu przy ul. Marszałkowskiej 77/79. W budynku jest winda umożliwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim. Ciągi komunikacyjne o
szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się
na wózku inwalidzkim znajduje się na parterze budynku.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane z obsługą komputera oraz innych urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, rozmowami
telefonicznymi, pracą w terenie. Na stanowisku pracy brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:
 obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260),
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 nieposzlakowana opinia,
 umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 wykształcenie wyższe minimum I stopnia o kierunku transport, budownictwo, gospodarka przestrzenna lub architektura i urbanistyka,
 minimum 4-letni staż pracy,
 doświadczenie zawodowe powyżej 4 lat w zakresie spraw związanych z planowaniem rozwoju systemów transportowych lub obsługą
komunikacyjną dużych aglomeracji,
 bardzo dobra znajomość języka angielskiego weryfikowana podczas testu wiedzy lub/i rozmowy kwalifikacyjnej,
 wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem, sumienność, dążenie do rezultatu, komunikacja, samodzielność, współpraca.

Wymagania dodatkowe:
 doświadczenie zawodowe 5 lat w zakresie pracy w jednostkach samorządowych, naukowych lub wykonawczych zajmujących się transportem
publicznym lub przynajmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w ww. obszarze oraz 2 lata doświadczenia w zakresie zarządzania ludźmi,
 komunikatywna znajomość innego dowolnego języka obcego.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 list motywacyjny,
 kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych minimum I stopnia o kierunku transport, budownictwo, gospodarka przestrzenna
lub architektura i urbanistyka,
 kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany minimum 4-letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres
zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym
mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260),
 odznaczenie w elektronicznym formularzu oświadczeń: o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów
https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/procedura.php
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Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia wyłącznie poprzez wypełnienie
i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji urzędu dostępnego na stronie internetowej
www.bip.warszawa.pl
Kandydatom niemającym możliwości skorzystania z Internetu, urząd/urząd dzielnicy umożliwi dostęp do Internetu i złożenia aplikacji drogą
elektroniczną, w swoich siedzibach: Urząd m.st. Warszawy (pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa; piętro VII) oraz w siedzibach urzędów dzielnic
m.st. Warszawy.

