
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

Ogłoszenie o naborze nr 40587 z dnia 09 stycznia 2019 r.

OFERTY DO

21
stycznia
2019

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

 

archiwalny

DODATKOWE

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

inspektor
Oddział w Łobzie

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Łobez

ul. Drawska 6; 73-150 Łobez

ADRES URZĘDU:

Ul. Partyzantów 7-9
75-411 Koszalin

 

WARUNKI PRACY
Samodzielność w realizacji zadań, konieczność ciągłego samokształcenia, możliwy wysiłek fizyczny przy
pobieraniu prób ziemniaka; praca terenowo- biurowa; gotowość do krajowych wyjazdów szkoleniowych.
Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po
schodach.

ZAKRES ZADAŃ
Nadzór nad zdrowiem roślin
Zapobieganie zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin.
Nadzór nad wytwarzaniem, oceną i stosowaniem materiału siewnego
Wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego
Sporządzanie informacji i sprawozdań w obszarze swojego działania.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie rolnicze
znajomość ustaw: o ochronie roślin, o nasiennictwie, o środkach ochrony roślin
znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
znajomość obsługi komputera
prawo jazdy kat. B
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe rolnicze lub pokrewne
znajomość przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców



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 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
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 21 stycznia 2019 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie
ul. Partyzantów 7-9; 75-411 Koszalin
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Konkurs na stanowisko Inspektora w Oddziale w Łobzie

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych
danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest  Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa1.
w Koszalinie
Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo-koszalin@piorin.gov.pl, 94 343-32-142.
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej3.
Informacje o odbiorcach danych: odbiorcą Pani /Pana danych osobowych jest pracownik ds.4.
kadr; członkowie Komisji Rekrutacyjnej oraz  Wojewódzki Inspektor.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko5.
pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu

mailto:iodo-koszalin@piorin.gov.pl


ma  możliwość  wyboru  kolejnego  wyłonionego  kandydata,  w  przypadku,  gdy  ponownie
zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

 

Uprawnienia:

 

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia1.
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia
danych;  żądanie  w tej  sprawie  można  przesłać  na  adres  kontaktowy administratora  danych,  podany
powyżej,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.2.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie
będą też profilowane.

 

 

 

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%.
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, orientację seksualną, czy jakąś inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o zasadach naboru są zamieszczone na stronie: http://piorin.gov.pl/zp-ogloszenia/zp-praca/

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych należy dołączyć do oferty pracy

OŚWIADCZENIE

Czy zgadzasz się na przetwarzanie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Koszalinie z siedzibą przy ul. Partyzantów 7-9, 75-411 Koszalin, Twoich danych osobowych w
postaci danych osobowych wykraczających poza zakres wynikający z przepisów Kodeksu Pracy w celu
przeprowadzenia rekrutacji pracowników.

o   TAK
o   NIE
Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie z siedzibą przy ul. Partyzantów 7-9, 75-411 Koszalin w celu



przeprowadzenia rekrutacji pracowników.

Ponieważ dane szczególnych kategorii, w tym dotyczące zdrowia/inne chronione
są szczególnie, musimy prosić Cię o wyrażenie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie.

Prosimy, wyraźnie potwierdź, że zgadzasz się, abyśmy przetwarzali podane przez Ciebie dane, o których mowa
wyżej

o   NIE
o   TAK, zgadzam się na to, abyście przetwarzali podane przeze mnie dane,
o których mowa wyżej, w tym dane szczególnych kategorii, w celu powyżej wskazanym*
* Dane szczególnych kategorii to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,
przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane
biometryczne wykorzystywane do identyfikacji, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji
seksualnej.

Informacja o prawie cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

..........................................................................................................
(data, podpis)

WZORY OŚWIADCZEŃ

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w
służbie cywilnej

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.

http://nabory.kprm.gov.pl/uploads/owiadczenie-w-zwizku-z-ubieganiem-si-o-stanowisko-niebdce-wyszym-stanowiskiem-w-subie-cywilnej.pdf
http://nabory.kprm.gov.pl/uploads/owiadczenie-w-zwizku-z-ubieganiem-si-o-stanowisko-niebdce-wyszym-stanowiskiem-w-subie-cywilnej.pdf

