
Powiatowa Śtacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu poszukuje kandydata na stanowisko

Młodszv Asvstent W Sekci i ZapobieoawczeqŁNadzoru Sanitarnegg

Wymiar etatu. 1/1

Liczba stanowisk pracy, 1

Miejsce wykonywanej pracy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu

Wymagania niezbędne:
- dobry stan zdrowia (umożIiwiający pracę poza siedzibą PSSE, praca w terenie - kontro|a obiektów),
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe drugiego stopnia, tytuł zawodowy magistra lub wykształcenie wyższe z zakresu. inzynier budownictwa i inzynierii
środowiska lub inżynier budownictwa ogóInego lub inżynier inżynlerii środowiska, wykształcenie mające zastosowanie w realizacji zadań
Państwowe] lnspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
- znajomośc pakietu Office, znajomośc obsługi urządzeń biurowych,

Wymagania pożądane:
- umiejętnośc samodzieIne1 pracy, umielętność pracy w zespo|e, umiejętnośc redagowania pism,
- komun ikatywnośc bezkonf Iiktowośó;
- dyspozycyjność, obowiązkowość, skrupulatnośc, terminowośc, komunikatywność;
- wykonywanie zadań w sytuacjach stresowych,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1, uzgadnianie dokumentac.ji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych:

. budowy, przebudowy orazzmiany sposobu użytkowania obiektów (projekty budowlane, projekty techno|ogiczne);

. nowych materiałów i procesów techno|ogicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie;
2, uczestniczenie w dopuszczaniu do uzytku obiektów budowlanych - kontrola nowo wybudowanych obiektów użyteczności pubIicznej

min,, budynki opieki zdrowotnej, nauki, wychowania, handIu i usług, gastronomii, turystyki, zakładów produkcyjnych;
3, uzgadnianle mlejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzen nego;
4, uczestnictwo w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przedsięwzięć mogących zawsze lub

potencjalnie znacząco oddziaływac na środowisko, określanie warunków realizacji tych przedsięwzięc pod wzg|ędem wymagań
higienicznych i zdrowotnych;

5, przeprowadzanie kontroli obiektów w trakcie ich realizacji;
6, współdziałanle z organami nadzoru budow|anego oraz administracji rządowej i samorządowej, szczegó|nie w zakresie zagadnień

związanych z ochroną środowiska naturalnego, zdrowiem iżyciem ludzi.

Doświadczenie zawodowe: minimum 1 rok,

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV) i list motywacyjny - podpisane własnoręcznie;
- kop ie doku me ntów poświadczający ch wykształce n ie ;

- kopie świadectw pracy Iub zaświadczeń potwierdzających staź pracy;
- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyś|ne przestępstwo skarbowe
oraz zdolnoścl do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu obywatelstwa po|skiego - podpisane
własnoręcznie;
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach,
- podpisany własnoręcznie załączn|k nr 1

Termin składania dokumentów: 14,09.2022 r.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty mozna przesłac drogą pocztową na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Królewiecka 195
82-300 Elbląg

Iub składac osobiście w siedzibie PSSE w E|blągu adres j/w w dni powszednie od poniedziałku do piątku między godziną 8,00 a 15.00 w
kopercie z dopiskiem: ,,Młodszy Asystent Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego"

Prosimy o umieszczenie klauzuli na CV:
,,Wyrażam zgodę na pzetwazanie moich danych osobowych dla potzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 201B 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 osob fizycznych w związku z pnetwazaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego pzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

lnne informacje

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne okreś|one w ogłoszeniu zostaną poinformowani te|efonicznie o terminie i mielscu przeprowadzenia
ko|ejnych etapów naboru oraz stosowanych technikach (metodach) se|ekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne),
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formaInych dokonywana jest poprzez kryterium komp|etności i terminowości, na podŚtawie
dokumentów wymienionych w części ,,wymagane dokumenty", W związku z tym na|ezy zwrócic uwagę, że komp|etne ofeńy to takie, które
zawier ają wszystkie wymagane dokumenty,
Aplikac]e niekomp|etne lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane, W przypadku przesłania {rogą pgcztqyvą&naqzenią bęclFie
miała data stempla pocztowego, :- _ . :,,
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