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Specjalista 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: 

Warunki pracy 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 

- praca pod presją czasu, 

- reprezentowanie urzędu na zewnątrz, 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 

- praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka   niszczarka dokumentów; 

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin; 

- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej; 

- oświetlenie naturalne i sztuczne; 

- budynek wyposażony w windy; 

- budynek może stwarzać problem w komunikacji dla osób niepełnosprawnych ruchowo  
z uwagi na drzwi z samozamykaczem, oddzielające klatkę schodową z szybami windowymi 

Zakres zadań 

 Dokonuje analiz związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na sieci dróg, monitoruje stopień 
realizacji inwestycji w odniesieniu do założeń planistycznych, identyfikuje ryzyka mogące mieć wpływ 
na realizację monitorowanych programów rządowych oraz innych zadań na sieci; 

 Uczestniczy w opracowywaniu jednolitych wytycznych w zakresie przygotowania i realizacji zadań na 
sieci; 

 Współpracuje z przedstawicielami Ministerstw, Oddziałów GDDKiA oraz Departamentów i Zespołów 
GDDKiA w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych na sieci dróg, 

 Uczestniczy w opracowywaniu, aktualizacji i opiniowaniu projektów procedur i wytycznych w zakresie 
dotyczącym działań i kompetencji Departamentu Zarządzania Siecią Dróg, 

 Przygotowuje dokumenty, stanowiska i współpracuje z komórkami organizacyjnymi GDDKiA w 
zakresie, m.in.: ugód, sporów, audytów oraz kontroli dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych, 

 Uczestniczy w kontrolach terenowych dot. realizacji zadań inwestycyjnych na sieci, 

Wymagania niezbędne 

wykształcenie: wyższe  
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji 
procesu inwestycyjnego w budownictwie, 

 Znajomość ustawy o drogach publicznych, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg krajowych, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, 

 Umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym pakietu MS Office, 

 Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe; rzetelność; organizacja pracy i 
orientacja na osiąganie celów; współpraca; komunikacja, 

 Posiadanie obywatelstwa polskiego 

 Korzystanie z pełni praw publicznych 



 

 Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

Wymagania dodatkowe 

 język angielski na poziomie komunikatywnym (B1), 

 uprawnienia budowlane, 

 prawo jazdy kat. B. 
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Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do pracodawcy. Link do 
ogłoszenia na Praca.pl: https://www.praca.pl/specjalista_7650579.html 
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