Wojew6dzki lnspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
40-074 Katowice ul.Raciborska 75
Ogtoszenie nr 75043 I 26.02.202I
I

nspektor Farmaceutyczny

Dzial Nadzoru nad Aptekami
# dziala Inosc

inspekcylna #farmacja

g

Pieawszenstwo dla os6b z
niepelnosprawnosciam j

Liczba

stanowisk

Wymiar etatu

Status

l"liejsce pracy

lttowiae I tcran
woi€v6drtu.
Jhs*hgo

Wazne do

10 marca

2O2l r.

Czym bgdziesz sig zaimowad
Osoba na tym stanowisku:

.

pzeprowadza kontrole dzialalnosci aptek i innych jednostek prowadzqcych obr6t detaliczny produktami leczniczymi
wyrobami medycznymi,

.

sporzqdza protokoty pokontrolne, projekty wezv{ai idecyzji Pokontrolnych,

i

o pzeprowadza ogledziny lokali przeznaczonych na aptekq, punkt apteczny , d2iat farmacii szpitalnej,

.
.

uczestniczy w czynnosciach zabezpieczei przeterminowanych produK6w leczniczych zavrierajEcych Srodki odurzajEce,
substancie psychotropowe iprekursory kat. 1
prowadzi postqpowania wyjaJniajqce np. v{ pzypadku zgloszenia podejnenia 2e produkt Ieczniczy nie spelnia wymagai
jako6ciowych,

.
.

prowadzi korespondenciq 2 jednostkami podleglymi inspekcji farmaceutycznej,
pobiera do badai pr6bki produktu leczniczego,

Kogo poszukujemy
Potrzebne cl bgdl

.
.
.

twymaqania niezbqdne)

wyksaalcenie: wy2sze farmaceutyczne
Do6wiadczenie zawodowe zgodnie z kierunkiem wyksztalcenia,

znajomoic ustav{y Prawo farmaceutyczne, ustawy o pneciwdzialaniu narkomanii, akt6w wykonawczych do
wymienionych ustaw, ustawy o refundacji lek6w, Erodk6w spo2ywczych specjalnego pneznaczenia 2ywieniowego oraz
wyrob6w medycznych, ustawy Kodeks PostQpowania Administracyjnego, ustawy Prawo przedsiqbiorc6w, ustawy o slu2bie

cywilnej

.
.
.
.
.
.

prawo rvykonywania zawodu farmaceuty
prawo jazdy kat. B (biegle kierowanie samochodem)
postugiwanie sie komputerem, znajomo6( pakiet6w biurowych (Ms office), lnternetu

Posiadanieobywatelstwa polskiego
Kotzystanie z pelni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym ryyrokiem za umy6lne przestqpstwo lub umyJlne pQestqpstwo skarbowe

Dodatkowym atutem bqdzie

.

(wymagania dodatkowe)

posiadanie umiejQtno(ci analitycznych, podejmowania decyzji, skutecznego komunikovvania siq.

Co oferujemy

.

oofinansowanie do wypoczynku pracownik6$/

DostgpnoSd

.

Nasz urzQd jest pracodawcE r6wnych szans, Aplikacje rozwa2ane sq z r6wnq uwagq bez v{zglqdu na ple(, wiek,

.

niepetnosprawno6t, rasq, narodowo{(, przekonania polityczne, przynale2noit zwiqzkowq, pochodzenie etniczne.
wyznanie, orientacjq seksualnq czy tei iakqkoltYiek innE cechQ prawnie chronionq.
,ako osoba z niepetnosprawno(ciq mo2esz skorzysta( z pierv{szenstrva w zatrudnieniu - 2t62 w6wc2as kopie dokumentu
potwierdzajqcego niepelnosprawnoSC.
W miesiacu poprzedzaiQcym datq upublicznienia ogloszenia wskarnik zatrudnienia os6b niepetnosprawnych v{ urzqdzie,
w rozumieniu pzepis6w ustav{y o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprav{nych, byl
mniejszy ni2 6%.

Warunki pracy
praca biurowa przy komputeze (urzQdzenia biurowe: fax, kserokopiarka, niszczarka, skaner) - pomieszczenia biurowe na
(w
1 i 3 piqtrze budynku bez wind i podjazd6w , bariery architektoniczne wewnqtz budynku. Praca poza siedzibA urzedu
jednostkach,
moiliwo6{
jest
pzeprov{adzaniem
w
nadzorowanych
kontroli
z
terenie podlegtym inspekcji) zwiqzana
wystApienia barier architektonicznych w plac6v{kach podlegajqcych kontroli. Praca 2 komputerem polYy2ej 4 godzin
dziennie, prov{adzenie pojazdu slu2bowego w trakcie wyjazdu na kontrole. Kontakty z klientami zewnqtrznymi. Praca v{
wymiarz e pelnego etatu.

Dodatkowe informacje

.

(lub telefonicznie - je2eli nie
Jejli zostaniesz zakwalifikov{any do kolejnego etapu, povriadomimy Cie o tym mailowo
podaleS adresu e-mail).

.
.
.

O{r,viadczenia podpisz odrQcznie iwstaw date lch sporzqdzenia.
Oferty kandydat6w, kt6rzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiqcach od zako6czenia naboru.
Nie rozpatrzymy oferty, K6rq nadateJ po terminie. Dotyczy to

tei uzupetniania ofert.

Rozpatryrvane bqdE oferty nadeslane w terminie prowadzonego naboru. Dokumenty zlo2one po terminie (decyduje
data stempla pocztoy{ego) lub oferty kt6re nie spelniajE wymagan niezbqdnych nie bedA rozPatrywane izostanq
zniszczone po zakohczeniu procesu naboru. PROSIMY O ZAZNACZENIE W APLIKACJI NUMERU OGLOSZENIA. Kandydaci
spetniajacy wymagania , zaktvalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, zostana powiadomieni telefonicznie lub
mailowo o terminie kolejnego etapu selekcji. Wzory tre6ci o6wiadczefi wymaganych w procesie rekrutacji do pobrania

na stronie lnspektoratu (www.wif.katowice.pl) w zakladkach: "0okumenty do pobrania" . Wymienione dokumenty i
ogwiadczenia winny by( opatrzone datq iPODPISANE v/lasnorqcznie. Prosimy o zapoznanie sie z informacjami
umieszczonymi na stronie BIP wojew6dzkiego lnspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach (klauzule informacyjnel.
KqNDYOAT WytONtONy DO ZATRUDN|EN|A, BEDZTE ZOBOWTAZANY ZLO2YC PRZED ZAWARCIEIT1 UI'IOWY O PRACE zgodnie z art. 114aust.7iIustawyz6,09.2001 r, Prawo farmaceutyczne - OSWIADCZENIE O BRAKU KONFLIKrU
|NTERES6W oraz INFORMAC.'E o kt6rych mowa w art. 114a ust.6 ww ustawy, ODMOWA ZtOzENIA OSWIADCZENIA i
INFORMACJI STANOWIC BEDZIE PODSTAWE DO ODMOWY NAWIAZANIA STOSUNKU PRACY.

Dodatkowe informacje - w tym o wysoko6ci $rynagrodzenia - udzielane sE pod nr 32 208 7474 (lub 500 258 871).
OFERUJEMY: umowq o pracq, wynagrodzenie zasadnicze idodatek sla2owy (5o/o - 20o/o v{ynagrodzenia zasadniczego)
zalezny od dlugoaci sta2u potwierdzonego (v{iadectwami pracy, dodatkowe $/ynagrodzenie roczne (ErY. tnynastka),
dofinansowanie do wypoczynku, dogodnq lokalizacjq.

Planujemy nastepujece metody/techniki naboru:

.
.

weMkacja aplikacji pod kqtem spetnienia wymagah niezbqdnych
sprawdzian wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna
Pracq moiesz rozpoczq( odr

2021-04-01

Twoja aplikacja musi zawierad (dokumenty niezbqdne)

.
.
.

CV

i list motywacyjny

Kopie dokument6w potviierdzajqcych spelnienie wymagania niezbqdnego

yv

zakresie wyksztalcenia

Kopie dokument6w potyrierdzajqcych spelnienie wymagania niezbqdnego w 2akresie doSwiadczenia zawodowego / staiu
pracy

.
.

oJtviadczenie o posiadaniu pra!va wykonywania zawodu farmaceuty (2 podaniem numeru pravia v{ykonywania zawodu),

.
.
.

o(wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

oEv{iadczenie kandydata/kandydatki ie z chwila podjqcia zatrudnienia nie bedzie prolvadzil/prowadzila dzialalno(ci
podlegajacej inspekcji farmaceutycznej (konflikt interes6v{ - art.114a ustawy Prawo farmaceutyczne)

OSwiadczenie o kotzystaniu 2 pelni praw publicznych
Oswiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy6lne ptzestqpstwo lub umyJlne przestqpstwo skarbowe

DoQcz, jeSli posladasz (dokumenty dodatkov{e)

.

Kopia dokumentu potryierdzajQcego niepetnosprawno(t - w pzypadku kandydateukandydat6w, zamierzajEcych
skotzysta6 z pierwsze6stwa y{ zatrudnieniu w ptzypadku, 9dy znajdE siq w gronie najlepszych kandydateldkandydat6w

Aplikui do: 10 marca 2021
W formie papierowej 2 dopiskiem:

"ogloszenle nr 75043" na adres: Worew6dzkl ln3pektorat Farmaceutyczny

40 - 074 K.towice

ul. Rlclbortk! 15
Zapraszamy r6wnie2 do kontaktu telefonicznego: 32 2087474

.
.

Dokumenty nale2y zloiy( do:10.03.2021
Decyduje data: stempla

pocltowego / osoblstogo doatarczenia oferty do urzedu

Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe sQ przetwazane zgodnie z pzepisami rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z pQ etwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

.
.
.
.
.

Administrator danych i kontakt do niego: Slqski Wojew6dzki lnspektor Farmaceutyczny w Kato$/icach tel. 32 208 7468
Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 33 8136232
Cel peetwarz ania danych:
pzeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w slu2bie cywilnej oraz archiwizacja dokument6v, po przeprowadzeniu
naboru
tnformacje o odbiorcach danych: lmiq i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (w rozumieniu pr2epis6w Kodeksu
cywilnego), kandydata wylonionego w toku naboru do zatrudnienia na oferowanym stanowisku, bqdzie upowszechnione
w Biuletynie tnformacji Publicznej Wojew6dzkiego lnspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach, Biuletynie lnformacji
publicznej Kancelarii Prezesa Rady l.!inistr6w oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie lnspektoratu.
Okres pzechowywania danych:
czas niezbgdny do przeprowadzenia naboru na stanov{isko pracy w slu2bie cywilnej (2 uwzglednieniem 3 miesiqcy, w
kt6rych dyrektor generalny uzedu ma mo2liwoJC wyboru kolejnego wytonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie

zaistnieje koniecznoS( obsadzenia tego samego stanov{iska), a nastqpnie przez czas v{ynikajAcy z pnepis6w o

.

.

archiwizacji
Uprav{nienia;
1. pravro dostqpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prav{o do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usuniecia danych osobowych;
- 2qdanie realizacji tych pravr naleiy przesla( yr formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych,
podany powyiej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Uzqdu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stavrki 2,
00-1.93 Warszawa).
Podstav{a prawna przetwanania danychl
1. art.6 ust. 1 lit. b RODO;

2.

.

3,

Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 t. o sluzbie cywllne./ oraz ustavia z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw z art 6 ust. lit c RODO;
art.6 ust. 1 lit, a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

art.22'

l

Informacje o wymogu podania danych:
podanie danych osobowych w zakresie wynikajqcym z aft.22' Kodeksu pracy oraz ustawy o slu2bie cywilnei lm.in. imie,
nazwisko, dane kontaktowe, v{yksztatcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w
slu2bie cywilnej)jest dobrotyolne. jednak niezbqdne, aby uczestniczyt v{ procesie naboru na stanowisko pracy rY sluibie
cywilnej.
podanie innych danych tv zakresie nieokre(lonym przepisami prawa, zostanie potraktov{ane jako zgoda na pzetwar2anie
danych osobowych. Wyra2enie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodq tak wyra2onq molna odwolac w
dowolnym czasie.

l ROOO. konieczna
czasie
lY
dowolnym
odvrolana
pr2etwarzanie,
kt6ra
mo2e
zosta(
na
ich
bedzie wyrarna zgoda
lnne informacje: podane dane nie bqdq podstarvE do zautomatyzov{anego podejmovrania decyzji; nie bqdq te2

Jeieli podane dane bqda obejmowaly szczeg6lne kategorie danych, o kt6rych mov{a w art.9 ust.

.

profilowane

Wzory o6wladczei
o(wiadczenie w zwiazku z ubieganiem siq o stanowisko niebqdqce wv2szym stanowiskiem w sluZbie cywilnej

