Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim
ogłasza nabór na stanowisko:
Stażysta/ Młodszy asystent w Sekcji Higieny Komunalnej
WARUNKI PRACY
• Umowa o pracę, pełny etat
• Praca biurowa oraz w terenie
ZAKRES ZADAŃ:
• Prowadzenie rejestrów obowiązujących w Sekcji Higieny Komunalnej;
• Wprowadzanie wyników i danych do plików monitoringowych Woda Excel;
• Przedrejestracja w systemie, przygotowywanie sprzętu i pobór próbek wody;
• Wykonywanie poboru próbek wody w terenie;
• Kontrola podległych obiektów;
• Sporządzanie pism urzędowych zgodnie z wytycznymi;
• Prowadzenie postępowania administracyjnego;
• Bezpośrednia obsługa klienta.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
• Wykształcenie wyższe mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
• Bardzo dobra znajomość programów MS Office (ze szczególnym uwzględnieniem Excel);
• Dokładność, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność;
• Prawo jazdy kategorii B.
WYMAGANIA DODATKOWE:
• Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i przepisów wykonawczych;
• Znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
oraz przepisów wykonawczych;
• Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
• Bardzo dobra organizacja pracy własnej;
• Umiejętność pracy w zespole;
• Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
• Mile widziana znajomość języka angielskiego.
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
• Mile widziana znajomość pracy w obiektach realizujących zaopatrzenie w wodę;
• Mile widziane doświadczenie w poborze próbek wody;
• Mile widziana znajomość pracy w jednostce inspekcyjnej.
OFERUJEMY:
• Stabilne warunki zatrudnienia w wymiarze pełnego etatu,
• Interesującą i odpowiedzialną pracę w przyjaznej atmosferze w zespole doświadczonych
pracowników;
• Możliwość podnoszenia kwalifikacji i zdobycia cennych doświadczeń.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. CV oraz list motywacyjny;
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie
wykształcenia.

Dokumenty do dnia 23.09.2019 r. prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres
sekretariat@pssewaw.pl lub pocztą z dopiskiem w tytule maila /na kopercie „Rekrutacja do Sekcji
Higieny Komunalnej ” lub składać osobiście w sekretariacie PSSE w Powiecie Warszawskim Zachodnim,
Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133, II piętro, pokój 202.
CV Kandydata powinno zawierać zgodnie z art. 221 KP następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia,
adres do korespondencji, dane o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu zatrudnienia, numer telefonu
do kontaktu.
Kandydat powinien dołączyć własnoręcznie dopisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych
o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PSSE w Powiecie Warszawskim
Zachodnim, z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850), ul. Poznańska 129/133, zawartych w CV na
potrzeby obecnego procesu rekrutacji na stanowisko: stażysty / młodszego asystenta w Sekcji Higieny
Komunalnej.”
Jedocześnie informujemy, iż CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji nie są
przechowywane. Po zakończeniu rekrutacji są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są
przetwarzane w żadnym innym celu.
Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Oferty osób
niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydatki/ kandydaci będą informowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.

