Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
Młodszv asvstent w sekcii Hiqienv komunalnei
Wymiar etatu 1/1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywanej pracy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Wymagania niezbędne:
- dobry stan zdrowia

(umożliwiający placę poza siedzibą PSSE, praca w terenie

- obywatelstwo polskie,

w Elblągu

-

kontrola obiektów)

- wykształcenie Wższe mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej lnspekcji Sanitarnej, zgodnie z Rozpoządzeniem Ministra Zdrowia
w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno - epidemiologicznej (Dz, U. Nr 48, poz. 283) na jednym
z wyszczególnionych kierunków: inżynieria sanitarna, ochrona środowiska, technologia uzdatniania wody, biologia, biotechnologia, zdrowie
publiczne.
- znajomośćpakietu office.

Doświadczenie zawodowe: minimum rok.
Wymagania pożądane:
-

zdolnośćdo analitycznego myślenia, umiejętność samodzielnej pracy, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,

-

znajomośćobsługi sekretariatu, urządzeń biurowych, itp,

- obowiązkowość,skrupulatność, terminowość,komunikatywność, wykonywanie zadań w sytuacjach stresowych,
- minimum dobra znajomośćjęzyka angielskiego w mowie i piśmie (potwierdzona ceńyfikatami, zaświadczeniami itp.)
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia,
- zdolnośćdo czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

Główne obowiązki:

1.
2

3.
4,
5.
6.
7.
8.

nadzór sanitarny nad obiektami użytecznościpublicznej, urządzeniami wodnymi (przeprowadzanie kontroli sanitarnych);

prowadzenie stałego nadzoru nad monitoringiem jakościwody pzeznaczonej do spożycia

pzez ludzi

(pobór prób wody,

opracowywanie dokumentacji; itp.);
pżestrzeganie terminowości w zakresie realizacji planów pracy;
sporządzanie i prowadzenie dokumentacji nadzorowanych obiektów zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi;
prowadzenie postępowania administracyjnego i mandatowego w przypadku naruszeń przepisów sanitarno-higienicznych;

współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych PSSE w zakresie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do
spożycia pzez ludzr,
wykonywanie czynności dotyczących nadzoru nad ekshumowaniem, pzewozem zwłok iszczątków ludzkich (przygotowywanie
dokumentów oraz kontrole ekshumacji);
opracowywanie planów, ocen, opinii, sprawozdań itp, związanych z wykonywanymi zadaniami.

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV) i list motywacyjny - podpisane własnoręcznie;
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
- kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy;
- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne pzestępstwo ścigane z oskażenia publicznego lub za umyślnepżestępstwo skarbowe
oraz zdolnoścido czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych oaz o posiadaniu obywatelstwa polskiego - podpisane
własnoręcznie;
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniacĘ
- podpisany własnoręcznie

załączniknr 1,

Termin składania dokumentów: 19.02,2021 r,

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można pżesłaćza pośrednictwem poczty na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidem iologiczna
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 1500 w
kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko Młodszy Asystent w Sekcji Higieny Komunalnej". Ofeńy otrzymane po terminie nie będą
rozpatrywahe (decyduje data stempla pocztowego).

Prosimy o umieszczenie klauzuli na CV:
,,Wyrażam zgodę na przetważanie moich danych osobowych dla potrzeb 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 zgodni€ z Rozporządzeniem 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 pzepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
lnne informacje
Kandydaci, któzy 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 pzez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie
dokumentów wymienionych w części ,,wymagane dokumenty", W związku z tym należy zwlócić uwagę, źe kompletne ofeńy to takie, które
zawierają wszystkie wymagane dokumenty.
będzie
Aplikacje niekompletne lub złoźone/nadesłanepo 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 zniszczone
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lbrnlu.ję, że

1.

:

o

Administratorem Pani/Pana danych osoborvych jest Porłiatolł,a Slacja Sanitarno-Epidelniologiczna w Elblągu z siedzibą przl,ulic),

.
o

Pańskie/I]ani dane przetwal,zane są na podstaivie ar1. ó ust. l lit. b i c ogólnego ro,zporządzenia Parlamentu Europe.jskiego i Raci),
(UE) Ż0161679 o ochlonic dtrn;,c6 orobuw),ch z 27 krrietnia 20|6 r.. zrvanej clalej RODO oraz tLstarv1,o ochronic dirrrl,cl-t
osobowych zdnialOmaja2018roku(tj.Dz,U,z2019r.pozl78l),wcelurealizacji
procesurekrutac.ii:
Administrator nie uc,lostępnia ani n ie przekazu.jc Pani/Pana danl,ch osobo."vl,ch do państwa trzeciego ani orgln izlc.ji

o

międzr nartldorłe.i:
])trni/Pana dane osobo,u."e będą przechoryy\l/ane rv czasie niezbędnl,m do zrealizorł,ania celtr jakim jest rekrutac"ja. po zakończeniu

.
.
o

Królervieckiej l95:

reklutac.ji doktlmentl,rrlożna odebrać rł,ciągu 7 dni osobiście_ dokutnentr. nie odebrane zostaną zniszczonc:
przl,sługuje Panu/Pani pra,,vo dostępu do s,,roich danych. ich poprarviania. sprostorrania. usunięcia (w zakresie rvskazanym przez
RODO). ograniczenia przetrr,al,zania. przerriesienia oraz rvniesietria skargi do organu nadzorczego:
])ani/Pana dane osobou,e nie będą podlegać zautomal),zo\vallemu przetwarzaniu, w t;,m proliJoivaniu:
podanie danych przez l)ana-/Paniąjest śrviadonre i dobrorvolne. niezbędne do realizac.ji rłskazanego celu.

