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Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywanej pracy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu

Wymaganla niezbędne:
- dobry stan zdrowia (umożliwiający praĘ poza siedzibą PSSE, praca w terenie - kontroła obiektów)
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie średnie kierunkowe: Technik technologii żywności, lnstruktor higieny,
- znajomość pakietu Office, znajomość obsługi urządzeń biurowych.

Doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat

Wymagania pożądane:
- umiejętność samodzielnej pracy, umiejętność pracy W zespole, komunikatywność, bezkonfliktowość,
- obowiązkowość, skrupulatność, terminowość, wykonywanie zadań w sytuacjach stresowych,
- umiejętność redagowania pism,
- dyspozycyjność (gotowość świadczenia pracy w każdym czasie-o każdej porze doby i w każdym dniu tygodnia wg potzeb).

Główne obowiązki:
1, nadzór nad obiektami w zakresie pzestzegania przepisów określających wymagania higieniczno-zdrowotne dotyczące środowiska

pracy (pzeprowadzanie kontroli sanitarnych);
2. nadzór sanitarny nad przestzeganiem przepisów w zakresie obrotu chemikaliami, produktami biobójczymi, produktami

kosmetycznymi, prekursorami narkotyków, nowymi substancjami psychoaktywnymi;
3. przestrzeganie terminowości w zakresie realizaĄi planów pracy;
4. spoządzanie i prowadzenie dokumentacji nadzorowanych obiektów zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi;
5. prowadzenie postępowania administracyjnego i mandatowego w przypadkach naruszeń przepisów higieniczno-sanitarnych;
6. prowadzenie postępowań związanych ze zgłoszeniami podejrzeń chorób zawodowych;
7. współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych PssE, w razie potrzeby wykonywanie innych zadań ustawowych

Państwowej l nspekcji Sanitarnej;
8. opracowywanie planów pracy, 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 staź pracy;
- oŚwiadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskażenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe
oraz zdolnoŚci do czynnoŚci prawnych oraz kozystania z pełni praw publicznych oruz o posiadaniu obywatelstwa polskiego - podpisane
własnoręcznie;
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach.
- podpisany własnoręcznie załączniknr 1

Termin składania dokumentów: 03.09,2021 r.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można przesłać pocztą 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 15.00 w
kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko Starszy lnstruktor Higieny w Sekcji Higieny Pracy",

Prosimy o umieszczenie klauzuli na CV:
,,Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowch (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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9g46/WE (RODO)),

tnne informacje

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu pżeprowadzenia
kolejnych etapów naboru oraz stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest popzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie
dokumentów wymienionych w części ,,wymagane dokumenty". W związku z Ęm należy zwrócić uwagę, że kompletne ofeńy to takie, które
zawierają wszystkie wymagane dokumenty.
Aplikacje niekompletne lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. W pzypadku przesłania drogą pocztową znaczenie będzie
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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Załącznik nr 1.

Ninieiszym informuję, że:

o Administratorem pani/pana danych osobowych jest powiatowa stacja sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu z siedzibąprzy ulicy
Królewieckiej l95;

r pńskie/pani dane prze ,lenzar'ę są na podstawie art, 6 ust, l lit. b i c ogólnego rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 20161679 o ochronie danych osobowych z 27 kwiania 2016 r., zwanej dalej RODO oraz ustawy o ochronię danych
osobowych z dnia l0 maja 20l8 roku (tj. Dz.U. z2019 t.poz 178l), w celu realizacji procesu rekrutacji;

o Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje pani/pana danych osobowych do państwa trzeciego arri organizacji
międzynarodowej;

o pani/pana dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu jakim jest rekrutacja, po zakończeniu
rekrutacji dokumenĘ można odębrać w ciągu 7 dni osobiście, dokumenty nie odebrane zostaną zniszczone;

o przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich darrych, ich poprawianią sprostowania, usunięcia (w zakresie wskazartym przez
RODO), ograniczenia przetwarzanią przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego;

o pani/pana dane osobowe nie będą podlegŃ zautomatyzowanemu przetwuzanil, w tym profilowaniu;
o podanie danych przezPana/Partiąjest świadome i dobrowolne, niezbędne do realizacji wskazanego celu.
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