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________________________________________________________________________________________ 

Dyrektor Oświaty Miejskiej w Otwocku  
poszukuje kandydata na stanowisko pracy: 

 
KIEROWCA AUTOBUSU 

 
Zatrudnienie: od 02.09.2022 r.  
Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa zlecenie. 
Dzienny czas pracy: do 8 godz wg ustalonego harmonogramu (https://oswiata-otwock.pl/informacje-ukraina/). 
 
1. WYMAGANIA KOMPETENCYJNE ZAWODOWE I DODATKOWE: 

1. Wykształcenie minimum zawodowe. 
2. Prawo jazdy kategorii „D”. 
3. Posiadanie ważnej karty kierowcy. 
4. Posiadanie kwalifikacji zawodowych związanych z pracą na stanowisku kierowcy – zgodnie z wymogami określonymi w art. 

39 a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w szczególności: 
- brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, 
- brak przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, 
- uzyskana kwalifikacja wstępna lub kwalifikacja wstępna przyśpieszona, 
- ukończone szkolenie okresowe, 
- ukończone 23 lata, 
- niekaralność. 

5. Opanowanie i odporność na stres. 
6. Dyspozycyjność. 
7. Doświadczenie na stanowisku kierowcy autobusu będzie dodatkowym atutem. 
8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 

 
2.  ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU: 

1. Realizowane dowozu dzieci z Ukrainy – uchodźców z miejsca zamieszkania do szkół podstawowych i z powrotem na 
terenie miasta Otwocka, zgodnie z harmonogramem. 

2. Prowadzenie autobusu zgodnie z zasadami ruchu drogowego. 
3. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa w ramach dowozu. 
4. Dokumentowanie czynności służbowych zgodnie z odrębnymi ustaleniami. 
5. Punktualne wykonywanie przewozów. 
6. Informowanie pracodawcy o stanie technicznym pojazdu. 

 
3. WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. życiorys (CV), 
2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. 

 
Dokumenty można składać w siedzibie firmy przy ulicy Johna Lennona 4, 05 – 400 Otwock 
oraz drogą mailową: oswiata-otwock@oswiata-otwock.pl 
 
Więcej informacji pod nr telefonu: 22, 788-93-77 lub 788-02-06 
 
Zapraszamy do składania ofert. 
 
 

Dyrektor Oświaty Miejskiej w Otwocku 
              / - / Grzegorz Michalczyk 

 
 
sporządził:  
Izabela Gontarz 
st. specjalista ds. administracyjno - kadrowych 


