
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach

Ogłoszenie o naborze nr 3664 z dnia 17 września 2016 r.

OFERTY DO

27
września
2016

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

 

archiwalny

DODATKOWE

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na
stanowisko:

inspektor
do spraw: kontroli art. przemysłowych i usług
w Wydziale Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Kielce i teren woj. świętokrzyskiego

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
ul. Sienkiewicza 76
25-501 Kielce

 

WARUNKI PRACY
praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe - kontrola przedsiębiorców w zakresie obrotu art.
przemysłowych i usług, praca przy komputerze

ZAKRES ZADAŃ
wykonywanie i dokumentowanie czynności kontrolnych
opracowywanie dokumentów pokontrolnych
realizacja dyspozycji i poleceń w zakresie nadzoru rynku
znajomość aktów prawnych dot. nadzoru rynku
uczestniczenie w szkoleniach
sporządzanie wniosków i opinii wynikających z przeprowadzonych kontroli rynku

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe
rzetelne, uczciwe i samodzielne wykonywanie powierzonych obowiązków
asertywność
umiejętność analitycznego myślenia i stosowania prawa w praktyce
dyspozycyjność - praca w terenie
dobra organizacja pracy
prawo jazdy kat. B oraz praktyczna umiejętność kierowania pojazdami mechanicznymi
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe



WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe elektronika, elektrotechnika lub mechanika

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
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 27 września 2016 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
ul. Sienkiewicza 76
25-501 Kielce

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%.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób nie zakwalifikowanych oraz oferty nie spełniające wymagań formalnych, zostaną komisyjnie
zniszczone.Proponowane wynagrodzenie miesięczne brutto na etat 2 400.-zł.
Umowa o pracę na czas określony / 12 miesięcy /. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby. których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.


