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Ogloszenie o naborze nr 1534 z dnia L5 l ipca 20L6 r,

OFERW DO WYMIAR ETATU STANOWISKA STATUS
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Jakofci Handlowei Artvkut6w
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DODATKOWE

27
l ipca
2016

t6dzki Wojew6dzki InspektorJakoSci HandlowejArtykul6w Rolno-Spozyczych poszukuje
kandydat6w\kandydatek na stanowisko:

inspektor

Wydzial Kontroli
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Wojew6dzki Inspektorat JakoSci Handlowej
Artykul6w Rolno - Spoiywczych w todzi
90-730 L6di, ul. Gdariska 38
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ul. Gdaiska 38

WARUNKI PRACY
praca w siedzibie Inspektoratu oraz prowadzenie kontroli i inspekcji w terenie oraz w halach produkcyjnych,
praca z komputerem i urzqdzeniami pomiarowymi, mo2e wystqpii brak wind i podjazd6w, schody, prowadzenie
nieetatowe samochodu osobowego kat. B

ZAKRES ZADAN
. Wykonywanie kontroli i sporzqdzanie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej (w tym projekt6w decyzji w

zakresie merytorycznym).
. Wykonywanie oceny jakoSci handlowej artykul6w rolno spo2ywczych.
. Opracowywanie informacji zbiorczych z wykonanych kontroli,
o Prowadzenie sprawozdawczo6ci w bazach danych.

WYMAGANIA NIEZBEDNE

r Wyksztalcenie: wy2sze nauka o zywno6ci, w tym technologia spo2ywcza, biotechnologia spo2ywcza,
towa roznawstwo 2ywno6ci.

. dodwiadczenie zawodowe: posiadanie prawo jazdy kat, B, do5wiadczenie w prowadzeniu samochodu
(codzienne wyjazdy w teren) posiadanie ksiq2eczki sanitarnej (kontakt z zywnoSciq)

. Posiadanie obywatelstwa polskiego

. Korzystanie z pelni praw publicznych
r Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy6lne przestqpstwo lub umySle pnestqpstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

. doSwiadczenie zawodowe: znajomo6i jqzyka obcego dobra znajomoSi komputera (MS office) wysoka kultura
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tet. 042- 63_6 6t 40

DOKUMENTY I OSWIADCZENIA NIEZBEDNE
. ZycioryslCV i list motywacyjny
. Kopie dokument6w potwierdzajqcych spelnienie wymagania niezbqdnego w zakresie wyksztalcenia
. Kopie dokument6w potwierdzajqcych spelnienie wymagania niezbgdnego w zakresie dodwiadczenia

zawodowego / stazu pracy
r O6wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzajqcego posiadanie

polskiego obywatelstwa
. OSwiadczenie o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel6w naboru
. O6wiadczenie o korzystaniu z pelni praw publicznych
. OSwiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umySlne przestqpstwo lub umySlne przestqpstwo

skarbowe

DOKUMENTY I OSWIADCZENIA DODATKOWE
. Kopie dokument6w potwierdzajqcych spelnienie wymagania dodatkowego w zakresie do5wiadczenia

zawodowego / sta2u pracy

TERM|Ny I MTEJSCE SKtADANtA DOKUMENTOW
o Dokumenty nale2y zto2yt do:27 lipca 2016 r.
. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzqdu
. Miejsce skladania dokument6w:

Wojew6dzki InspektoratJakofci HandlowejArtykul6w Rolno - Spo2ywczych w todzi
90-730 L6di, ul, Gda ska 38

rNNE TNFORMACJE:

W miesiqcu poprzedzajqcym datq upublicznienia ogloszenia wskalnik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w
urzqdzie, w rozumieniu przepis6w o rehabilitacjizawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b
niepelnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty odrzucone zosta nq kom isyj nie zn iszczone,
Dodatkowe informacje mo2na uzyskai pod nr te\.421636-62-40 wew. L7

Legenda

&
Pienrszefstwo dla os6b z niepelnosprawno6ciami

Ogloszenie z tym symbolem oznacza, 2e pierwsze stwo w zatrudnieniu majq osoby z
niepelnosprawnoSciami, kt6re spelniajq wszystkie nastqpujqce warunki:
. zlo|yly w terminie ofertg wraz z dokumentem potwierdzajqcym niepelnosprawnosi,
. spelniajq warunki wymienione w ogloszeniu,
. po rekrutacji znalazly sig w gronie najlepszych kandydat6w.

Zastepstwo

Ogloszenie z tym symbolem oznacza, 2e urzqd poszukuje kandydat6w do pracy na czas przewidywanej
nieobecnoici swojego pracownika. JeSli w ogtoszeniu nie wskazano okresu zastqpstwa, mo2esz o to spytai
w urzqdzie. Osoba zatrudniona na zastqpstwo jest czlonkiem korpusu stu2by cywilnej.
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Nab6r otvuarty dla cudzoziemc6w
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Ogloszenie z tym symbolem oznacza, 2e o stanowisko mogq staraC sig, poza polskimi obywatelami, r6wnie2
cudzoziemcy, Kandydaci muszq spelniad nastqpujqce warunki:
' sq obywatelami pa stwa Unii Europejskiej lub innego pa stwa, kt6rego obywatelom na podstawie um6w
miqdzynarodowych lub pzepis6w prawa wsp6lnotowego przystuguje prawo podjqcia zatrudnienia na
terytorium Polski,
' ich znajomofC jgzyka polskiego jest potwierdzona jednym z dokument6w wskazanych w rozponqdzeniu w
sprawie rodzaj6w dokument6w potwierdzajqcych znajomo6i jqzyka polskiego przez osoby nieposiadajqce
obywatelstwa polskiego, ubiegajqce sig o zatrudnienie w slu2bie cywilnej.


