
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze nr 1641 z dnia 16 lipca 2016 r.

OFERTY DO

26
lipca
2016

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

 

archiwalny

DODATKOWE

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

starszy asystent w laboratorium
do spraw: analiz nematologicznych, entomologicznych i herbologicznych
w Laboratorium Wojewódzkim

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Pruszcz Gdański

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i
Nasiennictwa w Gdańsku
Laboratorium Wojewódzkie w Pruszczu
Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 3
83-000 Pruszcz Gdański

ADRES URZĘDU:

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

 

WARUNKI PRACY
Praca w siedzibie laboratorium. Praca ze specjalistycznym wyposażeniem pomiarowym i pomocniczym w
szczególności z użyciem mikroskopów. Praca z odczynnikami chemicznymi.
Praca na wysokim parterze w budynku bez windy i podjazdów dla wózków inwalidzkich.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca w stresie.

ZAKRES ZADAŃ
Wykonywanie analiz laboratoryjnych próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu
wykrywania oraz identyfikacji nicieni, szkodników owadzich oraz nasion chwastów.;
Wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego i wystawianie sprawozdań z badań.
Dokumentowanie wyników badań.
Obsługa sprzętu laboratoryjnego stosowanego podczas wykonywania badań nematologicznych,
entomologicznych i herbologicznych oraz nadzorowanie sprzętu pod względem jego przydatności do badań
w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań.
Branie udziału w procesie planowania badań w zakresie nematologii, entomologii oraz herbologii w celu
ustalenia harmonogramu badań.
Współpraca z laboratoriami z innych jednostek PIORiN w zakresie badań nematologicznych,
entomologicznych oraz herbologicznych w celu konsultacji, wymiany doświadczeń oraz opracowywania
propozycji zmian do procedur badawczych oraz protokołów diagnostycznych PIORiN.
Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz materiałów szkoleniowych.
Prowadzenie kolekcji materiałów dokumentacyjnych po badaniach do celów porównawczych lub



instruktażowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze, biologiczne.
Znajomość ustawy o ochronie roślin oraz przepisów związanych.
Znajomość procedur badawczych.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
Umiejętność obsługi wyposażenia badawczego.

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
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów,
zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie
najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 26 lipca 2016 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, nie wynosi co najmniej 6%.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 302-36-35.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto około 1970,00 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.

LEGENDA
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami,
które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.


