
Wojew6dzki lnspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
40-074 Katowice Raciborska 75

Ogloszenie nr 69914 / 10.10.2020

I nspektor Fa rmaceutyczny
Dzial Nadzoru nad Aptekami

Pierrsze6strvo dla os6b z
niepelnosprawnoJciami

6
Liczba stanowisk Wymiar etatu Status Miejsce pracy Waine do

Czym bqdziesz sig zajmowad

Osoba na tym stanowlsku:
. kontroluje dzialalnoJ( aptek i innych jednostek prowadzEcych obr6t detaliczny produktaml leczniczymi i wyrobami

medycznymi,

. sponadza protokoly pokontrolne, projekty wezwai idecyzji pokontrolnych,

. przeprowadza oglqdziny lokali pzeznaczonych na apteke, punktapteczny, dziat farmacji szpitalnej,

. uczestniczy rv czynno{ciach zabezpieczei przeterminowanych produK6w leczniczych zawierajqcych 6rodki odurzaiQce,
substancje psychotropowe iprekursory kat. 1

e prowadzi postepov{ania wyja6niajqce,

. prowadzi bie2qcq korespondencje z jednostkami podleglymi inspekcji farmaceutycznej,

. pobiera do bada6 pr6bki produktu leczniczego,

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci bqdq (wymagania niezbqdne)

. Wyksaatcenie: wy2sze farmaceutyczne

. Doswiadczenie zav{odowe co najmniej 5 lat zgodnie z kierunklem wyksztalcenia,

. znajomoE( ustayry Pravro farmaceutyczne, ustawy o przeciwdzialaniu narkomanii, akt6w wykonavrczych do
wymienionych ustaw, ustawy o refundacji lek6w, Srodk6w spoiyvvczych specjalnego przeznacz€nia 2ywieniov{ego oraz
wyrob6w medycznych, ustawy Kodeks PostQpovrania Administracyjnego, ustawy Prawo przedsiebiorc6ry, ustawy o stu2bie
cyvrilnej

. prawo wykonywania zaryodu farmaceuty

. prawo jazdy kat, B (biegle kierorvanie samochodem)

ile.kl.Oo
nab6r w toku 2l p.ldrlcmik
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. poslugiwanie sie komputerem, znajomoEC pakiet6w biurowych (Ms Office), lnternetu

. Posiadanie obywatelstwa polskiego

. Kozystanie z pelni praw publicznych

. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy6lne przestepstwo lub umy(lne przestQpstwo skarbowe

Dodatkowym atutem bqdzie (wymagania dodatko\.ye)

. umiejqtno{ci: analityczne, podejmowania decyzji, skutecznego komunikowania sie.

Co oferujemy

. Dofinansowanie do wypoczynku pracownik6w

DostgpnoS(

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze (urzqdzenia biurowe: fax, kserokopiarka, niszczarka, skaner) -

pomieszczenia biurowe na 1 i3 piQtze budynku bez wind i podjazd6w, bariery architektoniczne
wewnQtz budynku. Praca poza siedzibq urzgdu (w terenie podleglym inspekcji) zwiQzana jest z
kontrolE w nadzorowanych jednostkach, mo2liwo6C wystQpienia barier architektonicznych w
plac6wkach podlega.lqcych kontroli. Praca z komputerem pow. 4 godzin dziennie, prowadzenie
pojazdu slu2bowego w trakcie wyjazdu na kontrole. Praca w wymiaze pelnego etatu.

Dodatkowe informacje

Rozpatrywane bqda oferty nadeslane w terminie. Dokumenty zlo2one po terminie (decyduje data
stempla pocztowego) lub oferty kt6re nie spelniajq wymagah niezbgdnych nie bgdq rozpatrywane i

zostanq zniszczone po zakoriczeniu procesu naboru. PROSIMY O ZAZNACZENIE W APLIKACJI

NUMERU OGtOSZENIA, Kandydaci spelniajqcy wymagania , zakwalifikowani do dalszego etapu
rekrutacji, zostanQ powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie kolejnego etapu selekcji,
Wzory tre6ci oiwiadczelr wymaganych w procesie rekrutacji i wz6r kwestionariusza osobowego dla
ka ndydata/ka ndydatki ubiegajqcych sie o zatrudnienie, do pobrania na stronie tnspektoratu
(www.wif.katowice.pl) w zakladkach: "Dokumenty do pobrania" oraz "Ogloszenia o pracy".
Wymienione dokumenty io(wiadczenia winny byi opatrzone datq i PODPISANE wlasnorqcznie.
Prosimy o zapoznanie siq z informacjami umieszczonymr na stronie BIP Wojew6dzkiego
lnspektoratu Fa rmaceutycznego w Katowicach lklauzule informacyjne\. KANDYDAT WytONlONy D0

o Nasz utzQd jest pracodawcq r6wnych szans. Aplikacje rozwa2ane sq z r6wnq uwagQ bez wzgledu na ple{, wiek,

niepelnosprawno6c, rasq, narodowoS(, pzekonania polityczne, przynalernoEi zwiqzkowa, pochodzenie etniczne,

wyznanie, orientacje seksualnq czy te2 jakEkolwiek innq cechq prawnie chronionq.

. Jako osoba z niepelnosprawnoEciQ mo2esz skorzystaC z pierwszeristwa w zatrudnieniu - z162 w6wczas kopiq dokumentu
potwierdzajQcego niepelnosprawno(i.
W miesiQcu poprzedzajEcym date upublicznienia ogloszenia wskainik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w urzedzie,
w rozumieniu pzepis6w ustawy o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, byl
mniejszy nii 670.



ZATRUDNIENIA, BEDZIE ZOBOWIAZANY ZI.OZYC PRZED ZAWARCIEM UMOWY o PRACE . zgodnie z
art. 114a ust. 7 i 8 ustawy z 6.09.2001 r. prawo farmaceutyczne - OSWIADCZENTE O BRAKU
KoNFUKTU INTERESOW oraz INFoRMACJE o kt6rych mowa w art. 114a ust.6 ww ustawy. oDMowA
ZI.OZENIA OSWIADCZENIA i INFORMACJI STANOWIC BEDZIE PODSTAWE DO ODMOWY NAWIAZANIA
srOsuNKU PRACY. Dodatkowe informacje - w tym o wysokoSci wynagrodzenia - udzielane sq pod
nr 32 208 7474 (lub 500 258 871). OFERUJEI'4Y: umowQ o prace, wynagrodzenie zasadnicze i

dodatek sta2owy (5yo - 20% wynagrodzenia zasadniczego) zale2ny od diugo6ci sta2u
potwierdzonego Jwiadectwami pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
dofinansowanie do wypoczynku, dogodnq lokalizacjq.

Planujemy nastepujQc. metody/techniki naboru:

. weMkacja aplikacji pod kqtem spelnienia wymagari niezbednych

. rozmowa kwalitikacyjna ze sprawdzianem wiedzy

Prace mo2esz ro2poczQ( odr 2020-11-02

Twoia aplikacja musi zawaerad (dokumen$ niezbgdne)

. CV i list motywacyjny

. Kopie dokument6w potwierdzaiQcych spelnienie wymagania niezbednego w zakresie wyksztalcenia

. Kopie dokument6w potwierdzajqcych spelnienie wymagania niezbqdnego y{ zakresie doJwiadczenia zawodovrego / staiu
pracy

. o(wiadczenie o posiadaniu prawa wykonywania zav{odu farmaceuty (z podaniem numeru pray{a wykonywania zawodu),

. oiwiadczenie kandydata/kandydatki ie z chwilQ podiecia zatrudnienia nie bedzie prowadzil/prowadzita dziatalno(ci
podlegajEcej inspekcji farmaceutycznej (konflikt interes6w - art.114a ustawy Prawo farmaceutyczne)

. OJrviadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

. Oiwiadczenie o kor2ystaniu z petni praw publicznych

. OSwiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyslne przestqpstwo lub umy(lne przestqpstwo skarbowe

Dollcz, je6li posiadasz (dokumenty dodatkowe)

. Kopia dokumentu potvvierdzajqcego niepelnosprawno{C - w przypadku kandydatek/kandydat6vr, zamierzajqcych
skorzystae z pier$/szehstwa v{ zatrudnieniu w pnypadku, gdy znajdq siq w gronie najlepszych kandydateUkandydat6w

Aplikuj dor 23 paidziernika 2020

W formie papierowej z dopiskiem: "oglosz.nle nr 69914" na adres: Worew6dzkl lnspektorat Farmaceutyczny
40 - 074 Katowlc.
ul, Rrclborska 15

Zapraszamy r6vvnie2 do kontaktu telefonicznego: t2 2OE7474

. Dokumenty nale2y zlo2yt do 23.10.2020

. Decyduje data: stempla pocztorvego / osobistego dostarczonla oferty do urzqdu

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe sE przetwarzane zgodnie z przepisami rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

20L61679 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiEzku z przetwarzaniem danych



osobowych iw sprawie swobodnego peeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/464 /E (RODo).

o Administrator danych i kontak do niego: Slqski Wojew6dzki lnspektor Farmaceutyczny w Katowicach tel. 32 2087468
. Kontakt do inspeKora ochrony danych: tel. 33 8136232
. Cel pzetwarz ania danychi

peeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w sluibie cywilnej oraz archiwizacja dokument6w po przeprowadzeniu

naboru
. lnformacje o odbiorcach danych: podmioty upowainione przepisami pratva
o okres paechowywania danych:

czas niezbqdny do pzeprowadzenia naboru na stano$iisko pracy w slu2bie cywilnej (z uwzglqdnieniem 3 miesiqcy, w

kt6rych dyrektor generalny urzgdu ma moiliwoS( wyboru kolejnego wylonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie

zaistnieje koniecznoit obsadzenia tego samego stanowiska), a nastqpnie przez czas wynikajacy z pzepis6w o
archiwizacji

. Upratvnienia:
L. pra$/o dostqpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwazania danych osobowych;
4. prawo do usuniecia danych osobowych;

- 2Qdanie realizacji tych praw nale2y przestat w formie pisemnej na adres kontaktorvy administratora danych,

podany powyiej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Unqdu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa).
. Podstawa prawna przetwaeania danych:

1. art.6 ust. 1 lit. b RODO;

2. aft.22t Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 t. o sluzbie cywllrei oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODo;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
. lnformacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikajqcym z aft. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o slu2bie cywilnej (mj^. imlQ,

nazrt/isko, dane kontaktowe, wyksztalcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w

stuibie cywilnej)jest dobrowolne, jednak niezbQdne, aby uczestniczyd w procesie naboru na stanowisko pracy w slu2bie

cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreslonym paepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie

danych osoborvych, Wyraienie zgody w tym pzypadku jest dobrowolne, a zgode tak wyra20nQ moina odwolaC w

dowolnym czasie.

,e2eli podane dane bedq obejmowaty szczeg6lne kategorie danych, o kt6rych mowa w art. 9 ust. l RODO, konieczna
bedzie wyraina zgoda na ich przetwarzanie. kt6ra moie zostaa odwolana w dowolnym czasie.

. lnne informacje: podane dane nie bQdQ podstawQ do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie bedQ tei
profilowane


