
Powiatowa Stacja Sanitarnc-Epidemiologiczna w Elblągu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
kierownika w sekcii Epidemioloqii w celu zastepstwa nieobecneao pracownika
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Miejsce wykonywanej pracy: Powiatowa stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu

Wymagania niezbędne:
- dobry stan zdrowia,
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe,. kierunki mające zastosowanie W realizaĄi zadań Państwowej lnspekcji Sanitarnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych na po§zczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno - epidemiologicznej (Dz,U, Nr 48, poz. 283 z
22.Q3.2010r): ochroną zdrowia, farmacja, biologia, dietetyka, pielęgniarstwo, ukończone stu7dia wyższe w zakresie medycyny, medycyny
weterynaryjnej, zdrowie publiczne,
- znajomość pakietu Office.

VVymagania pożądane:
- zdolność do analitycznego myślenia,
- obowiązkowość, skrupulatność, terminowość, komunikatywność,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskażenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia,
- zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

Główne obowiązki:
1. Prowadzenie nadzoru w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów i personelu medycznego, nad sprzętem,

pomieszczeniami i obiektami podmiotów świadczących usługi medyczne, w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz procedurami
higienicznymi.
Przeprowadzanie kontroli sanitarnych zgodnych z harmonogramem kontroli, oraz kontroli doraźnych.
Wykonywanie czynności związanych z dochodzeniami epidemiologicznymi, dotyczącymi zakażeń i zachorowań na choroby zaRażne,
Opracowywanie og nisk zakażeń szpitalnych.
Opracowywanie rocznego rapońu o zakażeniach zakładowych i drobnoustrojach alarmowych.
Szezenie oświaty zdrowotnej i zasad profilaktyki w zakresie zagadnień przeciw epidemiologicznych, prowadzenie szkoleń dla pracowników
podmiotów świadczących usługi medyczne oraz innych podmiotów związanych z ryzykiem przenoszenia chorób zakaźnych i zakaźeń,
Udział w czynnościach związanych w sytuacjach kryzysowych (epidemie, przypadki szczególnie niebezpiecznych chorób zakaznych, skutki
ataków biotenorystycznych itp.)

8. Współpraca z instytucjami naukowo - badawczymi, organami PlS oraz innymi służbami, inspekcjami, organizacjami społecznymi oraz
jednostkami samorządowymi.

9. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PSSE w Elblągu, WSSE w Olsztynie, GlS w Warszawie oraz innymi instytucjami
i władzami samożądowymi.

'l0. Wykonywanie zadań z zakresu zaządzania jakością w PSSE w Elblągu.

Doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat

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 przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz
zdolności do czynności prawnych oraz kozystania z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu obywatelstwa polskiego - podpisane własnoręcznie;
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach.
- podpisany własnoręcznie załącznik nr 1

Termin składania dokumentów: 31.'l0.2022 r.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można przesłać drogą pocztową na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul, KróleWiecka 195
82-300 Elbląg
lub składac osobiście w siedzibie PSSE w Elblągu adres jiww dni powszednie od poniedziałku do piątku między godziną 8.00 a ,l5.00 w kopercie
z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko Kierownika Działu w Sekcji Epidemiologii w celu zastępstwa nieobecnego pracownika"

Prosimy o umieszczenie klauzuli na GV:
,,W}rażam zgodę na pżetwarzanie 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 zgodnie z Rozpoządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzelwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95i46^//E (RoDo)).

lnne informacje

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku
adresu e-mailowego) o terminie i miejscu pzeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz stosowanych technikach (metodach) selekc.ji (np, test
wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadan ie 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, że kompletne oferty to takie, które zawierają
wszystkie rĄmagane dokumenty.
ApIikacje niekompletne lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane W przypadku przesła}lip $oopoę:topę zpc€niepędzie miała
data stempla pocztowego.
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UdLd Jl-lllPld P''4LUWę'U' , , Powiatowej Stacji
Po ogłoszeniu wyników izakończeniu naboru, aplikacje które nie zostaną odebrane w ciągu 7 dnizostanągnfiq4d?fiBąi;;';oiobi"r"":


