
Wojew6dzki lnspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Ogloszenie o naborze nr 65056 z dnia 03 lipca 2020 r.

OFERTY DO WYMIAR ETATU STANOWISKA STATUS DODATKOWE

20
lipca
2020

Slqski Wojew6dzki lnspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydat6w\kandydatek na stanowisko

inspektor

w wieloosobowym stanowisku ds. administracyjnych

MTEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ADRES URZIDU:

6

Katowice Wojew6dzki lnspektorat Farmaceutyczny
40 - 074 Katowice
ul. Raciborska 15

WARUNKI PRACY
praca w biurze, przy komputerze, obsluga sprzqtu: kserokopiarka, niszczarka, skaner, drukarka i czytnik kod6w

kreskowych. Praca w siedzibie lnspektoratu na lll p, budynku bez windy i podjazd6w (bariery architektoniczne wewnEtrz

budynku), archiwum jednostki w pomieszczeniach nisko polo2onych, kontakty z petentami.

ZAKRES ZADAN

. obsluga kancelaryino - sekretarska jednostki, sprawdzanie pod wzglgdem formalnym i rejestracja wplywajqcej i

wysytanej poczly za pomocq programu ElektronicznegoZarzqdzania Dokumentacjq,
o przygotowywanie projekt6w pism, wezwa6, postanowie6, decyzji, dotyczqcych obowiqzk6w organu okre5lonych w

ustawie Prawo farmaceutyczne,
. prowadzenie rejestr6w wymaganych przepisami prawa lub wewnqtrznymi zasadami,
. udzielanie informacji dotyczqcych sposobu zalatwiania spraw w Wojew6dzkim lnspektoracie Farmaceutycznym w

Katowicach,
r prowadzenie archiwum zakladowego, przyjmowanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji w archiwum,

r przekazywanie informacji do Biuletynu lnformacji Publicznej,
r prowadzenie ewidencji odbioru przesylek zawierajqcych informacje niejawne,

WYMAGANIA NIEZBEDNE

. Wyksztalcenie: 6rednie

. doSwiadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok i 6 miesiqcy na stanowisku administracyjno - kancelaryinym w

administracji publicznej,
o pojwiadczenie bezpieczehstwa upowa2niajqce do dostqpu do informacji niejawnych (o kluzuli poufne) lub

o5wiadczenie o wyra2eniu zgody na przystqpienie do procedury uzyskania po6wiadczenia (przeprowadzenie

postgpowania sprawdzajqcego - zg. z ustawq z 5.08.2010 r, o ochronie informacji niejawnych),
. znajomo6i przepis6w: Kodeks postqpowania administracyjnego, rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w w sprawie

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w

zaktadowych, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawy o dostgpie do inforacji publicznej,

ustawy Prawo farmaceutyczne oraz wydanych na jej podstawie rozporzqdzeh, ustawy o slu2bie cywilnej,
e Posiadanie obywatelstwa polskiego
r Korzystanie z petni praw publicznych

r,n$b6i
::w toku



. Nieskazanie prawomocnym ,,/vyrokiem za umy6lne przestepstwo lub umyslne przestQpstt/yo skarbowe

. Wyksztalceniei 6rednie administracyjne, technik archiwista,

. doiwiadczenie zar.vodowe: na stanowisku pracownika wykonuiQcego zadania archi\,yisty

. ukohczony kurs kancelaryino - archiwalny,

. dobra organizacja czasu pracy, dokladnoS(, sumiennoS(, otwarty stosunek do klienta oraz skuteczna komunikacja
(umiejqtnol( przekazy\,yania informacji w spos6b jasny, precyzyjny i z\,yiQzly),

DOKU14ENTY I OSWIADCZENIA NIEZBEDNE

. CV ilist motywacyjny

. Kopie dokument6\.y potwierdzaiQcych spelnienie wymagania niezbQdnego w zakresie \,vyksztalcenia

. Kopie dokument6w potyvierdzajqcych spelnienie wymagania niezbQdnego w zakresie doE!,viadczenia zawodowego /
sta2u pracy

. oswiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

. odwiadczenie o korzystaniu z pelni praw publicznych

. OEwiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy6lne przestqpstwo lub umyElne przestqpstwo skarbowe

DOKUMENTY I OSWIADCZENIA DODATKOWE

. kopia dokumentu potwierdzajecego niepelnosprawnoS( - w przypadku kandydateUkandydat6w, zamierzajqcych

skorzystae z pierwsze6stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdq siq w gronie najlepszych

ka ndydatek/kandydat6\,Y
. Kopie dokument6w potwierdzaiecych spelnienie wymagania dodatkowego w zakresie wyksztalcenia
. Kopie dokument6w potwierdzaiQcych spelnienie wymagania dodatkowego w zakresie doiwiadczenia zawodowego /

sta2u pracy

TERMINY I MIE]SCE SKT.ADANIA DOKUN4ENTOW

. Dokumenty nale2y zloiy: dot 20 lipca 2020 r.

. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzqdu

. Miejsce skladania dokument6w:
Woje\,y6dzki lnspektorat Farmaceutyczny
40- 074 Katowice
ul, Raciborska L5

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe se przet\"/arzane zgodnie z przepisami rozporzEdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. \,y sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiEzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46,&vE {RODO).

. Administrator danych i kontakt do niego: Siaski Wojew6dzki lnspektor Farmaceutyczny w Katowicach, tel. 32

2087 468
. Kontakt do inspektora ochrony danychr tel 33 8136232
. Cel pzetwarzania danychl

przeprovvadzenie naboru na stanowisko pracy w slu2bie cywilnej oraz archiwizacja dokument6w po przeprowadzeniu

naboru
. lnformacje o odbiorcach danych: podmioty upowainione przepisami prawa

. okres przechowyr,vania danychl
czas niezbedny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w slu2bie cywilnej (z uwzglqdnieniem 3 miesiqcy, w

kt6rych dyrektor generalny urzedu ma m02liyvoJ( wyboru kolejnego rvylonionego kandydata, w przypadku, 9dy
ponownie zaistnieje konieczno(C obsadzenia tego samego stanowiska), a nastepnie przez czas wynikajQcy z

przepis6\,Y o archiwizacji
. UPrawnienia:

1. pra,/yo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowychi

3. prawo do ograniczenia przet\,Yarzania danych osobowych;

WYN4AGANIA DODATKOWE



Podanie innych danych n zakresie nieokreglonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na

przetwarzanie danych osobowych. wyra2enie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodq tak wyra20nQ mo2na

odwola( w dowolnym czasie,

Je2eli podane dane bqdQ obejmovvaly szczeg6lne kategorie danych, o kt6rych mowa w art. 9 ust. l RODO, konieczna

bedzie wyraZna zgoda na ich przetwarzanie, kt6ra mo2e zostaC odwolana w dowolnym czasie.
. lnne informacjer podane dane nie bedE podsta\,yq do zautomatyzovvanego podejmowania decyzjij nie bQdE te2

profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiecu poprzedzajQcym datq upublicznienia ogloszenia wskaZnik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w urzedzie,

w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej ispolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, nie wynosi co

najmniej 6%,

Rozpatrywane bqdQ oferty nadeslane w terminie. Dokumenty zlo2one po terminie (decyduje data stempla poczto\,Yego)

lub oferty, kt6re nie spelniajQ wymagafi niezbqdnych oraz oferty niekompletne, nie bqdQ rozpatrywane i zostanE

zniszczone po zako6czeniu procesu naboru, Kompletne aplikacje to takie, kt6re zawieraja \'Yszystkie wymagane

dokumenty i\,ylasnorQcznie podpisane o(wjadczenia. PROSllvlY O ZAZNACZENIE W APLIKACJI NUMERU OGI-OSZENIA.

Dokumenty zlo2one,,v aplikacji nie bqdE zwracane, zostanE zniszczone po uplywie 3 miesiecy od dnia zakollczenia

procesu rekrutacji, z ',flyjqtkiem ofert os6b wylonionych do 2atrudnienla.
Kandydaci spelniajqcy wymagania formalne, zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, zostanA powiadomieni

telefonicznie lub mailowo o terminie kolejnego etapu selekcji.

wzory treici oiwiadczelr wymaganych w procesie rekrutacji i wz6r kwestionariusza osobowego dla kandydata/kandydatki

ubiegajEcych sie o zatrudnienie, do pobrania na stronie lnspektoratu (wlvrr/.wif.katowice.pl) w zakladkach: "Dokumenty

do pobrania" oraz "ogloszenia o pracy",

Wymienione dokumenty iogwiadczenia winny bya opatrzone datQ iPODPISANE wlasnorecznie. Prosimy o zapoznanie siq

z informacjami umieszczonymi na stronie BIP Wojew6dzkiego lnspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach (klauzule

ffi,&irtilli[.-,oNy Do ZATRUDNTENTA, BEDZTE zoBowrAzANy zlozyc pRzED zAWARcrEr4 uMowy o pRAcE -

zgodniezart, 11.4a ust, 7 iI usta!,yy z6,09.2001. r, Prau/o farmaceutyczne - oswlADczENlE 0 BRAKU KONFLIKIU

INTERESoW oraz TNFORI4ACJE o kt6rych mowa w art, ].14a ust.6 ww ustawy. ODN{OWA ZIO2ENIA OSWIAoCZENIA i

TNFORMACJI , STANOWIc BqDZIE PODSTAWE D0 ODIvIOWY NAWIAZANIA SToSUNKU PRACY,

ETAPY NABORU:

1) weMkacja aplikacji pod kEtem spelnienia wymagah formalnych,
2) sprawdzian wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna,
Dodatkowe informacje - w tym o wysokosci wynagrodzenia - udzielane sE pod ff322087414
OFERUJEIVY:

- umowq o pracQ,

- ',r,/ynagrodzenie zasadnicze i dodatek sta2owy (5% - 2O% wynaqrodzenia zasadniczego) zale2ny od dlugosci sta2u

potwierdzonego iwiadectwami pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
- dofinansowanie do wypoczynku,
- dogodnQ lokalizacjq,

4, pra\,yo do usuniqcia danych osobo\rvych;
- 2Qdanie realizacji tych pra!,y nale2y przeslai \,v formie pisemnej na adres kontaktowy administratora
danych, podany powy2ej;

5, prawo do Yvniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych
(ul, Stawki 2,00-193 Warszawa),

. Podstawa pravvna przetwarzania danychl
1.. art. 6 ust. 1 lit, b RODO;

2. aft.22t Kodeksu pracy, ustawa zdnia 21 listopada 2008 t. o sluzbie cywilnel oraz ustawa z dnia 1.4

lipca 1983 t, o narodowym zasobie archiwalnym iarchiwachw zw. z art. 6 ust. 1 lit, c ROOO;

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

Podanie danych osobo\,vych w zakresie wynikajQcym z art.22t Kodeksu pracy oraz ustawy o slu2bie cywilnej lm.in,
imiq, nazwisko, dane kontaktowe, wyksztalcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do

zatrudnienia w slu2bie cyv{ilnej)jest dobrowolne, jednak niezbqdne, aby uczestniczyd w procesie naboru na

stanowisko pracy w slu2bie cywilnej.



Nasz urzqd jest pracodawcE r6wnych szans i wszystkie aplikacje sE rozwa2ane z r6wnq uwagq bez wzglqdu na ple(, \,yiek,

narodowos(, rasq, pnekonania polityczne, przynale2n06i zwiEzkowE, \,/yznanie, orientacjQ seksualnQ czy te2 jakQkolwiek

inna ceche prawnie chroniona.

WZORY OSWIADCZEN:

O6wiadczenie w zwiEzku z ubieoaniem sie o stanowisko niebedAce wy2szym stanowiskiem w

slu2bie cywilnej

LEGENDA

Pierwszehstwo dla os6b z niepelnosprawno6ciami
Ogloszenie z tym symbolem oznacza, 2e pienvszer'rstwo w zatrudnieniu majq osoby z niepelnosprawno{ciami,
kt6re spelniajE wszystkie nastQpujQce warunki:
. zlo2yly \,y terminie ofertq wraz z dokumentem potvvierdzaiEcym niepelnosprawno6a,
. spelniaiE r/arunki \,yymienione w ogloszeniu,
. po rekrutacji znalazly sie',/v gronie najlepszych kandydat6w.


