Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu poszukuje kandydata na stanowisko
.r

Jr_-

Zj-

OZ

Wymiar etatu: 1/1
Liczba stanowisk pracy: 2
Miejsce vvykonywanej pracy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Wymagania niezbędne:

- dobry stan zdrowia (umożliwiający pracę poza siedzibą
- obywatelstwo polskie,

w Elblągu

PSSE, praca w terenie - kontrola obiektów),

- wykształcenie kierunkowe ukończone studia wyższe w zakresie: Medycyny, Medycyny weterynaryjnej lub inne vvyższe na jednym z poniżej
wyszczególnionych kierunków: Technologia żywności;Towaroznawstwo; Dietetyka; Zdrowie publiczne; lnżynieria sanitarna; ochrona
środowiska; Biologia; Biotechnologia.
- znajomośćpakietu Office, znajomośćobsługi urządzeń biurowych.
- znajomość języków obcych l poziom znajomości - język angielski w stopniu komunikatywnym

Wymagania pożądane:

- umiejętnośc samodzielnej pracy, umiejętność pracy W zespole, umiejętność redagowania pism,
- komunikatywnośc, bezkonfliktowość;
-

dyspozycyjność

;

wykonywanie zadań w sytuacjach stresowych.

Zakr es zadań wykonywa nyc h na stanowi

1.
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3.
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s ku pracy :
nadzór sanitarny nad bezpieczeństwem żywnościi żywienia, przedmiotami użytku oraz kosmetykami - pzeprowadzanie kontroli
sanitarnych zgodnie z obowiązującymi zasadami, obejmującymi czas pracy w terenie;
stosowanie obowiązujących przepisów prawa w zakresie w/w nadzoru;
terminowa realizaąa wszystkich zadań związanych z wykonywaną pracą;
sporządzanie i prowadzenie dokumentacji nadzorowanych obiektów zgodnie z przepisami plawa olaz wytycznymi;
prowadzenie postępowania administracyjnego i mandatowego w pzypadku naruszeń przepisów sanitarno-higienicznych;
wspólpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych PSSE;
opracowywanie planów, ocen, opinii, sprawozdań itp, związanych z wykonywanymi zadaniami;
uczestnictwo w szkoleniach podnoszących znajomośćpzepisów i umiejętność ich interpretacji, wiedzę oraz inne umiejętności,

Doświadczenie zawodowe: minimum 1 lat.
Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV) i list motyvvacyjny - podpisane własnoręcznie;
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
- kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy;
- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślneprzestępstwo skarbowe
oraz zdolnoścido czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu obywatelstwa polskiego - podpisane
własnoręcznie;
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach,
- podpisany własnoręcznie

załączniknr 1

Termin składania dokumentów: 'l9.02.202'l

r.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne można przesłac za pośrednictwempoczty na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Królewiecka 195
82-300 Elbląg
lub składać osobiście w siedzibie PSSE w Elblągu adres j/w w dni powszednie od poniedziałku do piątku między godziną 8.00 a 'l500 w
kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko Młodszy asystent w Sekcji Higieny Zywności Zywienia i Pzedmiotów Użytku".
oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatryWane (decyduje data stempla pocztowego)

Prosimy o umieszczenie klauzuli na CV:

,,VWrażam zgodę na przefuvarzanie moich danych osobowych dla potzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozpoządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego pzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyv,ly 95/46/WE (RODO)

lnne informacje
Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone W ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia
kolejnych etapów naboru oraz stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie
dokumentów wymienionych w części ,,wymagane dokumenty" W związku z tym należy zwrocic uwagę, że kompletne ofeńy to takie,.które
zawierają wszystkie wyma9ane dokumenty.
Aplikacje niekompletne lub złożoneinadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania drogą pocztową
miała data stempla pocztowego.
Po ogłoszeniu wyników i zakończeniu naboru, aplikacje które nie zostaną odebrane w ciągu 7 dni zostaną
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Załączniknr 1

Niniejszym infbrmu.ię, że:

.
o

Adllinistratorem Pani,/Pana danych osobowych jest Porł,iatowa Stac.ja Sanitarno-Epidemiologiczrra rv Elblągu z siedzibą prz), ulic),
'l
Królewieckiej 95:
Pańskie/Pani dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia Parlamenlu Europejskicgo i Rad),
(UE) 20161679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.. zrvanej dalej RODO oraz ustawy o ochronic danlch

o

Administrator

.
.
.
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osobo,,vl,ch zdnialOmaja20l8roku(tj.Dz.U.z2019r.poz178l),wcelurealizacji

nie

udostępnia

procesurekrutacji:

ani nie przekazuje pani/pana danvch osoborvych do państrł,a trzeciego ani

organizlc.ji

międz_r nalodorr ej:

pani/pana dane osobor,ve będą przechorvywane w czasie niezbędnym do zrealizorvania celu jakim
.jcst rekrutacja, po zakończeniu
rekrutacji dokumentl,można odebrac lv ciągu 7 dni osobiście. dokumenty nie odebrane zostaną zniszczone;
przysługuje Panu/Pani prarvo dostepu do sr,voicłr danl,ch, ich poprawiania. sprostorvania. usunięcia (rv zakresie rvskazan_ym przcz
RODO), ograniczenia przetrłarzania, przeniesierria oraz rvniesienia skargi do organu nadzorczego:
pani/pana dane osobolve nic będą podlegać zautomat),zorvanemu przetwarzaniu. rł, t,vnr profilowaniu:
podalrie danych przez Pana"/Paniąjest śu,iadonre i dobror.volne. niezbgdne do realizacji wskazanego celu"

