
Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie

Ogłoszenie o naborze nr 43848 z dnia 05 marca 2019 r.

OFERTY DO

20
marca
2019

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

 

archiwalny

DODATKOWE

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor
do spraw: Inspektor - Kierownik Kancelarii Tajnej do spraw ochrony informacji niejawnych
Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Hrubieszów

ADRES URZĘDU:

Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie
ul. Narutowicza 20, 22-500 Hrubieszów

 

WARUNKI PRACY
Czynności wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą
komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługą urządzeń biurowych (telefon, drukarka, niszczarka papierów.
Obsługa dot. spraw ochrony informacji niejawnych i kancelarii tajnej, praca administracyjno – biurowa,
wykonywana w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30. Praca w oświetleniu
naturalnym i sztucznym. Lokalizacja stanowiska pracy – budynek KPP w Hrubieszowie ul. Narutowicza 20 w
pomieszczeniu usytuowanym na I piętrze. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak
windy, brak przystosowanych sanitariatów)

ZAKRES ZADAŃ
przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, wydawanie, udostępnianie, przekazywanie i wysyłanie
materiałów niejawnych,
prowadzenie urządzeń ewidencyjnych Kancelarii Tajnej,
zapewnienie należytej ochrony materiałom niejawnym znajdującym się w Kancelarii Tajnej,
przekazywanie lub udostępnianie za pokwitowaniem dokumentów niejawnych do właściwych jednostek lub
komórek organizacyjnych albo dla pracowników oraz sprawowanie bieżącej kontroli postępowania z tymi
dokumentami, a także egzekwowanie ich zwrotu,
gromadzenie przepisów niejawnych oraz prowadzenie i aktualizowanie dziennika przepisów, a także
udostępnianie i wydawanie przepisów,
nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w zakresie działania Kancelarii Tajnej,
nadzór nad właściwym oznaczeniem i ewidencjonowaniem dokumentów niejawnych, prowadzeniem
urządzeń ewidencyjnych, odnotowaniem zmiany lub zniesienia klauzuli tajności dokumentów niejawnych w
urządzeniach ewidencyjnych,
realizacja czynności związanych z obowiązkiem rozliczenia się policjantów i pracowników z posiadanych
przez nich dokumentów niejawnych w przypadku rozwiązania stosunku służbowego lub stosunku pracy,
przeniesienia lub delegowania do służby lub pracy w innej jednostce lub komórce organizacyjnej albo
delegowania do służby lub pracy poza Policją.



WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe: doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej, znajomość
obowiązujących przepisów, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, znajomość
obsługi komputera, umiejętność efektywnego wykorzystania czasu pracy

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia
zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie
polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia
zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 20 marca 2019 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie
ul. Narutowicza 20
22-500 Hrubieszów

Z dopiskiem "oferta pracy inspektor"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami 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 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych
osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie z siedzibą przy



ulicy Narutowicza 20.
Kontakt do inspektora ochrony danych: nadkom. Małgorzata Dec tel. 84 6966262
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu
rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie Kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej lub ustawy o
pracownikach urzędów państwowych, natomiast udzielona zgoda będzie podstawa przetwarzania
dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z procesem
rekrutacji.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie
cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru
kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego
samego stanowiska)
Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także
prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy
administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą
też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 84 696 6230.
Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru będzie realizowane na przełomie marca i kwietnia 2019 roku i
może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania
sprawdzającego i wydaniu poświadczenia lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia
bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez uprawniony
podmiot.
Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w sekretariacie
Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie (pok. 8) lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres.
Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni
telefonicznie lub e-mailem o terminie osobistej prezentacji. Kolejnym etapem naboru jest test wiedzy z zakresu
znajomości obowiązujących przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych,
służby cywilnej oraz RODO. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów
rekrutacji. Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data
stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu
naboru. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania
określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są
rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania
polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też
jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.


