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IE O NABORZE NA WOLNE STANO\ilISKO PRACY
W POWIATOWYM ZARZĄDZIE DROG W GARWOLINIE
Dyrektor Powiatoweg o Zarządu Dróg w Garwolinie
isko pomocnicze i obsługi: Asystent Inspektora Nadzoru
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Wymagane
aplikacyjne naleĘ składać w sekretariacie Powiatowęgo ZarząduDróg
w Garwolinie, 08-4l Wola Rębkowska, ul. Przemysłowa 45, pok. nr 3, lub przesŁać pocńą na w/w adres,
z dopiskiem na
ie: ,oDotyczy naboru na stanowisko - Asystent Inspektora Nadzoru" w terminie do
dnia 23.04.20l5 r. plikacje które wpĘną doPZD po terminie nie będąrozpaffywane.
Informacja o
iku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg w
Garwolinie, 08-4l0 ola Rębkowska, ul. Przemysłowa 45.
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z 20l4 r. poz. I202,
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,,Kwestionariusz
Powiatowego Zarzi
ze strony

moich danych osobowych zawarĘch w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
,utacji zgodnie z ustawąz dnią 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
iźn. zm) oraz ustqwqz dnia 2 ] listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.

ie

mozna otrzymać od poniedziałku do piątku w godz, 70o - 150o, w sekretariacie
Dróg w Garwolinię, 08-410 Wola Rębkowska, ul. Przemysłowa 45, pok. nr Ąlub pobrać
www.pzdgarwolin,pl.
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