
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach

Ogłoszenie o naborze nr 15089 z dnia 08 września 2017 r.

OFERTY DO

19
września
2017

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

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach
ul. Sienkiewicza 76 (II piętro)
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
sporządzanie wniosków i opinii wynikających z przeprowadzonych kontroli
uczestniczenie w szkoleniach

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie chemiczne, towaroznawstwo, elektrotechnika, elektronika, mechanika
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe chemiczne, towaroznawstwo, elektrotechnika, elektronika, mechanika
dokładność, samodzielność, analityczne myślenie;
znajomość obsługi programu: MS Word i Excel
prawo jazdy kat. B oraz praktyczna umiejętność prowadzenia pojazdów mechanicznych
dyspozycyjność - praca w terenie
umiejętność pracy w zespole



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: 19 września 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach
ul. Sienkiewicza 76 (II piętro)
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%.
Oferty, które nie spełniają wymagań formalnych są odrzucane przez Komisje Rekrutacyjną;
- kandydatki/kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie
postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną lub telefonicznie;
- lista osób zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego oraz informacja o terminie postępowania
rekrutacyjnego zostanie umieszczona na stronie BIP WIIH w Kielcach;
- dokumenty kandydatek/kandydatów wymienionych w protokole z naboru przechowywane są przez okres 3
miesięcy od zakończenia procedury naboru, a dokumenty pozostałych kandydatek/kandydatów przez okres 14
dni; po upływie tych terminów dokumenty są komisyjnie niszczone;
- nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równa uwagą, bez względu
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualna czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.


