
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze nr 26045 z dnia 21 kwietnia 2018 r.

OFERTY DO

02
maja
2018

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

 

archiwalny

DODATKOWE

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na
stanowisko:

inspektor
do spraw: nasiennictwa
w Dziale Nadzoru Nasiennego

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Gdańsk

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w
Gdańsku
ul. Na Stoku 48
80-874 Gdańsk

 

WARUNKI PRACY
Praca biurowo-terenowa.
Praca w biurze wymagająca koncentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego.
Praca w terenie to w szczególności dokonywanie kontroli:
przedsiębiorców, rolników, dostawców prowadzących wytwarzanie, obrót materiałem siewnym,
oceny polowej plantacji nasiennych,
lustracje polowe, pobieranie prób roślin.
Praca na czwartym piętrze w budynku bez podjazdów dla wózków inwalidzkich.
W budynku brak windy osobowej.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca w terenie wiąże się z pokonywaniem znacznych odległości na nierównych powierzchniach.
Praca w stresie.
Zagrożenie korupcją.
Częste kontakty z klientami.

ZAKRES ZADAŃ
przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego na plantacjach
nasiennych, prowadzenie nadzoru w tym zakresie;
prowadzenie nadzoru nad wprowadzaniem danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w
Ochronie Roślin i Nasiennictwie;
organizowanie, przeprowadzanie oraz nadzorowanie wykonania oceny polowej plantacji nasiennych;
organizowanie, przeprowadzanie oraz nadzorowanie wykonania oceny cech zewnętrznych sadzeniaków
ziemniaka oraz pobieranie prób do oceny weryfikacyjnej na terenie województwa pomorskiego;
prowadzenie nadzoru nad pracą kwalifikatorów urzędowych i akredytowanych oraz inspektorów w
oddziałach Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie prowadzonych spraw nasiennych;
prowadzenie kontroli w zakresie wytwarzania, przerobu i obrotu materiałem siewnym.



WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie rolnicze lub ogrodnicze. Znajomość ustawy o nasiennictwie Znajomość ustawy o
ochronie roślin. Znajomość rozporządzeń wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw. Znajomość ustawy
Kpa. Prawo jazdy Kat. B.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie
polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 02 maja 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
ul. Na Stoku 48
80-874 Gdańsk

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%.
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 inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 302-36-35.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto około 2240,00 zł.
Wymagane dokumenty (list motywacyjny, życiorys, oświadczenia) muszą być własnoręcznie podpisane.
W okresie 7 dni od upływu terminu składania ofert na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu iorin.gda.pl
zostanie opublikowana lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz informacja
dotycząca terminu i miejsca kolejnego etapu rekrutacji.
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru otrzymają także informację drogą elektroniczną.
Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


