
                                 W związku z rozwojem Spółki Średzka Komunikacja Publiczna sp. z o .o 

                                                      ogłasza nabór kandydatów na stanowiska : 

                                                            KIEROWCA AUTOBUSU 

Zatrudnienie na umowę o pracę zawierane będą przez spółkę  Średzka Komunikacja Publiczna – operatora gminnej 

komunikacji zbiorowej , powołaną przez Gminę Środa Śląska do zarządzania w jej imieniu gminną komunikacją autobusową 

i opartą o pojazdy elektryczne oraz pojazd spalinowe spełniające normę Euro 6. Termin zatrudnienia kierowców – nabór 

ciągły. 

Podstawowe obowiązki kierowców : 

- prowadzenie autobusu /busa / minibusa  gminnej komunikacji zbiorowej na liniach regularnych według ustalonego 

rozkładu jazdy i harmonogramu pracy , obsługa przystanków wraz z wymianą pasażerską. 

- obsługa , utrzymanie i bieżąca konserwacja powierzonego autobusu/busa / minibusa gminnej komunikacji zbiorowej . 

- dbanie o dobry stan techniczny pojazdu i jego zabezpieczenie przed kradzieżą lub uszkodzeniem. 

Wymagania stawiane kandydatom : 

- prawo jazdy kategorii D  wraz ze świadectwem kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego 

lub uzyskanie kwalifikacji wstępnej . 

- doświadczenie w prowadzeniu autobusu /busa w transporcie miejskim , podmiejskim , międzymiastowym lub na liniach 

specjalnych lub w przewozach międzynarodowych. 

Wymagane dokumenty : 

. - list motywacyjny / podanie o pracę oraz CV/ życiorys 

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia i kwalifikacje ( prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji , itp ). 

- kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy oraz zaświadczenie pracy w przypadku    bieżącego zatrudnienia 

Zgłoszenia należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej , I piętro pok. Nr 2, Plac Wolności 5, 55-

300 Środa Śląska lub drogą e-mailową : skp@srodaslaska.pl  

Nabór zgłoszeń jest prowadzony w trybie ciągłym . W ramach aktualnego naboru możliwe jest również zgłaszanie 

kandydatów , którzy są w trakcie nabywania uprawnień do kierowania autobusem /busem lub chcą zdobyć takie 

uprawnienia w niedalekiej przyszłości i podjąć zatrudnienie jako kierowca autobusu /busa w spółce  Średzka Komunikacja 

Publiczna w 2021/2022 roku. 

Szczegółowych informacji w zakresie naboru na w/w stanowiska udziela Pan Arkadiusz Gruszczyński – główny 

dyspozytor ŚKP tel. 781033401 lub drogą e- mailową :  skp@srodaslaska.pl  

 

W dokumencie CV /życiorysie prosimy o zamieszczenie klauzuli: 

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Średzka Komunikacja Publiczna sp .z o .o z siedzibą w Środzie Śląskiej ,ul. 

Legnicka 29 jako administratora danych , moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu 

przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych 

przez Średzka Komunikacja Publiczna sp. z o. o z siedzibą w Środzie Śląskiej ,ul. Legnicka 29.” 

 

Środa Śląska 16.09.2021r                                                            

                                                                                                   Zatwierdził Zarząd ŚKP: 

 

                                                                   Prezes  dr inż. Jaromir Stawirej              Wice Prezes Krzysztof Fita 
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