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KA.NCELARII P RE TESA RA.DY MINISTROW

<<< pollTot

Ogloszenie ff: 166949
Data ukazania sig ogloszenia: 13 lutego 2015 r,

Wojew6dzki Inspektorat Jako3ci Handlowej Artykul6w Rolno-Spoirywcrych w tr odzi
tr6dzki Wojew6dzki lnspektor JakoSci Handlowej A1y15u16w Rolno-Spo2ryczych
poszukuje kandydat6w na stanowisko:
inspektor
w wydziale Na&oru

W miesi4ou poprzedzaj4cym datg upubliczrienia ogloszenia wskainik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w urzgdzie, w roamieniu przepis6w o rehabilitacji
zawodowej i spolecmej orazzatrtdnianiu os6b niepelnosprawnych, iest niinzy nii 6V".

Wymiar etatu: I
Liczba stanowisk pracy: I

Adres unqdu
90-730 L6&2
ul. Gdmska 38

Miejsce wykonywania pracy:
L6dZ i wojew6dztwo 16dzkie
90-730 N,6M,ll. Gdanska 38, oraz wojew6dztwo l6dzkre

Zakres zadai wykonywanych na stanowisku pracy:
. Przeprowadzaniekontroliex-postnapodstawreart.lTcustawyzdnia2igrudnia2000r.ojakoScihandlowejartykul6wrolno-spolywczyoh(Dz.Uz2014r'

poz.669 zp6in. an.)
. Wykonywanie kontroli u produoent6w daalaiqcych w rolnictwe ekologicmym w przetw6rniach produkt6w rolnictwa ekologicmego zgodnie z ustaw4 z dnia25

czerwca2009 r. rolnictwie ekologicznym ( Dz. U. Nr 116, poz. 975 zp6in. zn).
. Przeprowadzame kontroli na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca2001 r. o nawozach i nawoZeniu (Dz. U. Nr 147 po2.1033 zp6in. m.).
. Opracowywanie dokument6w pokontrolnych
. howadzenie postgpowan administracyjnych

Warunki pracy
Warunki dotyczqce charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadai
Praca w sie&ibie Inspektoratu oraz prowadzenie konholi i inspekcji w terenie.

Miejsce i otoczenie organizaryjno-techniczne stanowiska pracy
Praca w terenie i w halach produkcyjnych, z komputerem i urz4dzeniami pomiarowymi, mo2e wyst4pii brak wind i podjazd6w, schody, prowadzenie nieetatowe
samochodu osobowego kat. B

Inne
Wymagania zwiqzane ze stanowiskiem pracy
n i e z b g d n e

wyksztalcenie: .vq1laszewyZszego stopnia I lub II o kierunku: towaroznawstwo, inzlniera ekologiczra, rolnictwo, bezpieczeirstwo ZywnoSci, finanse i
rachunkowo56.
do3wradczenie w pracy w administracji rz4dowej lub smorz4dowej
pozostale wymagania niezbqdne:

. znajomost zadai IJIIARS z zakesu rolnictwa ekologicztego, nawoz6w, kontroli ex-post

. znajomo36 Kodeksu Postgpowmia Administracyjnego

. znajomoSi ustawy o sluzbie cyvihej

. majomo66 obowiqzujqcych w sluzbie qmlnej zasad etyki korpusu stuzby qwilnej

. biegla miejgtno66 obslugi komputera w Srodowisku Windows - MS Office

. biegla umiejgtnoS6 korzystania z Intemetu

. gotowo$6dowyjazd6wsfu2bowychwceluwykon)ryaniaprrcypozasiedzib4urzgdunatereniewojew6dztwal6dzkiego,naszkoleniawcelupodnoszenia
kwalifikacji zawodowych

. posiadanie nastgpuj4cych cech osobowo3ci i umiejgtnodci psychospoiecnych: wysoka kultura osobista, sumiennoSd, odpowiedzialnoSd, umiejgtno5d dobrej
organizacji pracy, odpomoSd na stres, skrupulatnoSd, samodzielnoSd w podejmowaniu decyzji, komunikatlnmoSd

. umiejgtno6d pracy w gnrpie, zaangazowame, obow4zkowoS6, spostrzegawczoSd, punktualnoSd, elokwencja

. dyspozycyjnoSi
' prawojazdy kat. B

wlmagania dodatkowe
. ukoriczone studia podyplomowe lub szkolenia, kursy w zakesie zrajomoSci finansow i rachunkowoSci przedsigbiorstw, obrotu nawozami i Srodkami oohrony

roSlin
. znajomoS6 zadar wykonlvanych przez agencje platnicze, d. ARR i ARiMR
. aajomoS6 jgzyka obcego potwierdzona certyfikatem

Wymagane dokumenty i oSwiadczenia:
. zyciorys i list motnvacyjny
. oSwiadczenie kaldydata o wyrarzeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel6w rekutacji
. o6wiadczenie kandydata o korzystaniu z pelni praw publicnych
. o6wiadczenie ka:rdydata o nieskazaniu prawomocnlm wyrokiem za umy$lne przestgpstwo lub umyflne przestgpstwo skarbowe
. kopie dokument6w potwierdzaiacych wyksztalcenie
. kopia dokumentu potwierdzai4cego posiadanie polskrego ob)ryatelstwa lub o6wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

lnne dokumenty i o3wiadczenia
. kopia dokumentu potwierdzai4cego niepelnosprawnoSd - w przypadku kandydat6w, kt6rzy zamierzai4 skorzysta6 z pierwszotistwa w zatudnieniu w

prrypadku, gdy najd4 sig w gronie najlepszych kandydat6w

https://oeloszenia.kprm.eov.pllpls/secure/app.new pokaz ogloszenie gov?p_oglosze... 2015-02-12
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Termin skladania dokument6w:
21.02-20t5

Miejsce skladania dokument6w:
Wojew6dzki Inspektorat Jako$oi Handlowej Artykul6w Rolno-Spoficzych
ul Gdanska 38
90-730rhdL

Inne informacje:
Oswiadczenia musz4 byd opahzone wlasnorgcmym podpisem. Oferty niekompletne lub otzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie
b9d4 rozpatrywa:re.

kandydaci spehiaj4cy wlmagania okreslone w ogloszeniu zostan4 poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego otapu \naboru. Po zakoriczeniu
rekutaoji oferty odrrucone zostanq komisyjnie niszozone.
Dodatkowe infomracje moina uzyska6 w Wydziale Nadzoru pod nr tel. 421636-6240 wew. 20

p9wIg.! WytworzyVOdpowiada: tr-6dzki Wojew6dzki Inspektor JakoSoi Handlowej Artykul6w Rolno-Spozyozyoh
jednostka organizacyjna:Wojew6dzki Inspektorat Jako3oi Handlowej Artykul6w Rolno-Spozywczyohw N'odz)
Udostqpnil: Ewa Molenda
kom6rka organizacyjna: Wydzial Nadzoru
Wprowadzono: 12-02-2015
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