OGŁOSZENIE

O

NABORZE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Krasnymstawie
ul. Sikorskiego SA
22-300 Krasnystaw
Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krasnymstawie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w wymiarze - pełny etat

1) określenie

stanowiska pracy

Stażysta / Młodszy Asystent

Sekcja Higieny Pracy

(nazwa stanowiska)

(komórka organizacyjna)

Praca biurowa i w terenie
(charakter wykonywanej pracy)
Siedziba PSSE w Krasnymstawie oraz teren powiatu krasnostawskiego
(miejsce wykonywania

2) określenie wymagań
danego stanowiska

pracy)

związanych

ze stanowiskiem merytorycznym, zgodnie z opisem

Niezbędne:
kwalifikacje: wykształcenie wyższe, kierunek chemia
znajomość przepisów prawa z zakresu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i kodeksu
postępowania administracyjnego,
Dodatkowe:
umiejętności - obsługa komputera - praca w środowisku Windows, MS Office, obsługa
urządzeń biurowych,
- pożądane cechy osobowościowe - obowiązkowość, rzetelność, umiejętność pracy
w zespole, zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy pod
presją czasu, wysoka kultura osobista, samodzielność, umiejętność sprawnej organizacji
pracy, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
3)

-

V

wskazanie wymaganych

dokumentów

życiorys zawodowy -CV opatrzony podpisem i klauzulą zgody (wzór poniżej),
list motywacyjny opatrzony podpisem i klauzulą zgody (wzór poniżej),
kopie dokumentów potwierdzających
wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie
zawodowe,
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

KLAUZULA

ZGODY

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/WE
(Dz. U. Unii Europejskiej Nr L119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie* moich danych osobowych w celu
i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko urzędnicze
wymienione powyżej.

własnoręczny podpis

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku

-

-

prowadzenie bieżącego nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu
zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników szkodliwych (chemicznych,
fizycznych, biologicznych) na zdrowie zatrudnionych szczególnie
w aspekcie
przeciwdziałania powstawaniu chorób zawodowych,
prowadzenie postępowań administracyjnych.

5) określenie

terminu i miejsca składania

dokumentów

Dokumenty należy
złożyć
w terminie do 11.05.2021 r. do godz. 15.00
w siedzibie Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Krasnymstawie,
ul. Sikorskiego 3A (sekretariat).
Dokumenty, które wpłyną lub zostaną złożone do Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Krasnymstawie po terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni

* KLA UZULA

odrębnie.

INFORMACYJNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie, ul. Sikorskiego 3a, 22-300 Krasnystaw, jako
administrator danych osobowych przetwarzanych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Krasnymstawie informuje, że:
1) inspektor ochrony danych w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krasnymstawie jest pod
numerem telefonu 82 576 28 32 oraz adresem e-mail: psse.krasnystaw@.pis.gov.pl;
2) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko;
3) podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady ( U E ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. I ; zwane RODO);
4) określone w pkt. 3 i złożone dokumenty oraz zawarte w nich dane będą wykorzystane wyłącznie w procesie
rekrutacji, a po jej zakończeniu zostaną komisyjnie zniszczone (nie dotyczy to osób zatrudnionych na wołne
stanowisko pracy);
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Panią/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
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