
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach

Ogłoszenie o naborze nr 4455 z dnia 12 października 2016 r.

OFERTY DO

24
października
2016

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

 

archiwalny

DODATKOWE

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

inspektor
do spraw: fitosanitarnych
Oddział w Sandomierzu

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Sandomierz

ul. Mokoszyńska 6
27-600 Sandomierz

ADRES URZĘDU:

ul. Wapiennikowa 21a
25-112 Kielce

 

WARUNKI PRACY
praca w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe w teren, stres związany z obsługą klienta

ZAKRES ZADAŃ
prowadzenie szczegółowej obserwacji i rejestracji pojawiania się i nasilenia organizmów szkodliwych oraz
sygnalizowanie terminów i metod ich zwalczania,
pobieranie prób roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów oraz gleby do badań laboratoryjnych,
kontrolowanie zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, podłoża i gleby oraz
dokumentacji u zarejestrowanych przedsiębiorców w celu wydania paszportu roślin,
prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przemieszczaniem bulw ziemniaka w obrocie krajowym,
wpisywanie danych do Zintegrowanego Systemu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
znajomość ustawy o ochronie roślin oraz aktów wykonawczych
znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
umiejętność biegłej obsługi komputera
-prawo jazdy kat.B (wykorzystywane w ramach obowiązków służbowych)
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE



zdolność analitycznego myślenia
komunikatywność, dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków
znajomość języka angielskiego (mile widziana)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
kopia prawa jazdy
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

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 24 października 2016 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ul. Wapiennikowa 21a
25-112 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%.
Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze brutto:1850,00 zł
Na ofercie proszę zamieścić dopisek ”Oferta na stanowisko Inspektora Oddział Sandomierz”
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla
pocztowego).Dokumentów nie odsyłamy. Kandydaci zakwalifikowani do naboru zostaną
powiadomieni oraz zaproszeni do postępowania rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr Tel. (41)361-07-86 lub (41)362-17-07.


