
kandydata na stanowisko Młodszy

ewiecka 195

owiatowa Stacja Sanitarno-EpidemioIogiczna w Elblągu

zakre8 zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

' nadzór sanitarny nad bezpieczeństwem żywności i żywienia, pżedmiotami użytku oraz kosmetykami -pzeprowadzanie kontroli sanitarnych zgodnie z obowiązującymi zasadami, obejmującymi 70% czasu pracy w
terenie i innych czynności;

. stosowanie obowiązujących przepisow prawa w zakresie Ww nadzoru;o terminowa reallzacia wszystkich zadań związanych z wykonywaną pracą;. sPorządzanie i prowadzenie dokumentacji nadzorowanych obiektow
wytycznymi;

zgodnie z przepisami prawa oraz

o prowadzenie postępowania administracyjnego i mandatowego W pżypadku naruszeń przepisóW sanitarno_
higienicznych;

. współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych PSSE;, opracowywanie planów, ocen, opinii, sprawozdań itp. związanych z wykonywanymi zadaniami;o uczestnictwo W szkoleniach podnoszących znajomośó przepisóW i umiejętnośó ich interpretacji, wiedzę oraz
inne umiejętności.

vttymagania związane ze stanowiskiem pracy:
'l) dobry stan zdrowia
2) wYkształcenie: ukończone studia wyższe w zakresie Medycyny, Medycyny weterynaryjnej lub inne wyższe
na jednym z poniźej Wyszczególnionych kierunków:. Technologiażywności;

. Towaroznawstwo;

. Dietetyka;

. Zdrowie publiczne;
o lnżynieriasanitarna;
o ochrona środowiska;
. Technologia uzdatniania Wody;. Biologia;
o Biotechnologia;
. Zdrowie publiczne.

3) doświadczenie zawodowe: minimum rok;
4) umlejętności, uprawnienia:

. umiejętność samodzielnej pracy;

. umiejętnośó pracy W zespole;. obsługa komputera (pakiet MS office) iużądzeń biurowych (ksero, skaner, fax, itp.);. umiejętnośó redagowania pism;
o dobra znajomoŚĆ minimum jednego języka zachodniego (j. angielski, j. niemiecki, itp.) W mowie

ipiśmie;
o komunikatywność;

bezkonfliktowośó;

' dyspozycyjnoŚĆ (gotowość śWiadczenia pracy W kaźdym czasie - o każdej poże doby i W każdym dniu
tygodnia Wg potżeb);

o wykonywanie zadań W sytuacjach stresowych.

Wymagane dokumenty:
e wraz z klauzulą ,,Wymżam zgodę na pzetwarzanie moich
rocesu rekrutacji ( zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o
z dnia 27 kwietnia 2016 roku )'

taż pracyi
tępstwo ścigane z oskażenia publicznego lub za umyślne
nych oraz kolzystania z pełni praw publicznych oraz o

nle;
miejętnościach i uprawnieniach.

Rodzal umowy : umowa na czas określony od o1.12.2o18r. do 3o.o9.2o19r.
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można przesłać drogą pocztową na adres:

PoWiatowa stacja sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Królewiecka 195
82-300 Elbląg
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Zywienia i Przedmiotów Użytku



lub składaĆ osobiście w siedzibie PSSE w Elblągu adres j/w w dni powszednie od poniedziałku do piątku między
godziną 8.00 a 15.00 W kopercie z dopiskiem: ,,nabór na stanowisko Młodszy Asystent w sekcji Higióni żywnósci,
Zywienia i Pżedmiotów Uźytku''.

lnne informacje

,. . _ .KandYdaci, ktÓży spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną
(telefonicznie w pzypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu pzepróńadzenia kolejnycń dtapów naboru
oraz stosowanych. technikach (metodach) setekcji (np. test wiedzy, rozńowa kwaiifikacyjna, zadanió |raktycŻne).Weryfikacja spełnienia pzez kandydató jest ioprŻez (ryterium
kompletności i terminowości, na podstawie dokume Ootumbniy". W ŻłiąXu
z tym należ-y zwrócić uwagę, że kompletne ofeńy to e dokumeńty.
. APlikacje niekompletne lub złożonelnadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku pżesłania

drogą pocztową znaczenie będzie miała data stempla pocztowego.


