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Ogloszenie nr 75777 I 02.03.2021

I nspektor Fa rmaceutyczny
Dzial Nadzoru nad Aptekami

#dzialalno(i inspekcyjna #farmacja

Pierwszenstwo dia os6b z
niepelnosprawnoSciarnig

Liczba stanowisk Wymiar etatu Status Miejsce pracy Wa2ne do

Czym bgdziesz sig zajmowad

Osoba na tym stanowisku:
o pzeprowadza kontrole dzialalnoici aptek i innych jednostek prowadzqcych obr6t detaliczny produktami leczniczymi i

wyrobami medycznymi,

. sporzqdza protokoly pokontrolne, projekty wezwah idecyzji pokontrolnych,

. przeprowadza ogledziny lokali przeznaczonych na apteke, punkt apteczny , dzial farmacji szpitalnej,

. uczestniczy w czynnogciach zabezpieczeri przeterminovranych produkt6w leczniczych zawierajqcych Srodki odunajqce,
substancje psychotropowe i prekursory kat. 1

. prowadzi postqpowania wyja(niajqce np. w przypadku zgloszenia podejnenia 2e produkt leczniczy nie spelnia wymaga6
iakoiciowych,

o prowadzi korespondencjq z jednostkami podleglymi inspekcii farmaceutycznej,

. pobiera do badai pr6bki produktu leczniczego,

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci bedQ (wymagania niezbedne)

. Wyksztalcenie: wy2sze farmaceutyczne

. Do{y{iadczenie zawodowe co najmniej 5 lat zgodnie 2 kierunkiem wyksztalcenia,

. znajomoS( ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o prz eciwdzialaniu narkomanii, akt6vr yrykonawczych do
wymienionych ustaw, ustav{y o refundacji lek6w,5rodk6w spo2ywczych specjalnego prreznaczenla 2ywieniowego oraz
v{yrob6w medycznych, ustawy Kodeks Postqpovrania Administracyjnego, ustawy Prayvo pftedsiqbiorc6w, ustavvy o sluibie

Xatori(a I tarcn
wolcw6d*wa

gastlego
l5 rnlraa
2021r.



cywilnej

. prawo wykony$rania zawodu farmaceuty

. prawo jazdy kat. B (biegle kierowanie samochodem)

. postugiwanie sie komputerem, znajomoi( pakiet6w biurowych (Ms office), lnternetu

. Posiadanie obywatelstwa polskiego

. Kozystanie z pelni praw publicznych

. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem 2a umy6lne pzestQpstwo lub umy6lne przestqpstwo skarbowe

Dodatkowym etutem bQdzle (wymagania dodatkowe)

. posiadanie umiejqtnojci analitycznych, podejmowania decyzji, skutecznego komunikowania siq.

Co oferujemy

. Dofinansowanie do wypoczynku pracownik6w

DostqpnoSd

o Nasz urzQd jest pracodawcq r6wnych szans. Aplikacje rozwa2ane sE z r6wnq uwagq bez wzglqdu na pleC, wiek,

niepetnosprawnosd, rasq, narodowolC, pzekonania polityczne, pzynaleino(C zwiEzkowE, pochodzenie etniczne,

wyznanie, orientacjq seksualnQ czy te2 jakQkolwiek innq cechq prawnie chronionQ.

. Jako osoba z niepelnosprawnogciQ mozesz skotzystaC z pierwszenstwa w zatrudnieniu - z[6i w6wczas kopig dokumentu
potwierdzajEcego niepelnosprawnoSC.
W miesiEcu poprzedzajEcym date upublicznienia ogloszenia wskarnik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w utzQdzie,

w rozumieniu pzepis6w ustawy o rehabilitacji zawodowej ispolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, byl

mniejszy nii 50/6.

Warunki pracy

Praca biurowa pey komputeee (urzEdzenia biurowe: fax. kserokopiarka, niszczarka, skaner) - pomieszczenia biurowe na

1 i 3 pietrze budynku bez wind i podjazd6w , bariery architektoniczne wewnqtz budynku. Praca poza siedzibq unqdu (w

terenie podleglym inspekcji) zwiEzana jest z prz eprowadzaniem kontroli w nadzorowanych jednostkach, moiliwo6i
wystQpienia barier architektonicznych w plac6wkach podlegalqcych kontroli. Praca z komputerem powyiej 4 godzin

dziennie, prowadzenie pojazdu sluibowego w trakcie wyjazdu na kontrole. Kontakty z klientami ze$/nqtrrnymi. Praca w

wymiarze pelnego etatu.

Dodatkowe informacje

. Jeili zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cie o tym mailowo (lub telefonicznie - je2eli nie
podate( adresu e-mail).

. Og$/iadczenia podpisz odrgcznie iwstaw date ich spoz4dzenia.

. Oferty kandydat6w, kt6ay nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiqcach od zako6czenia naboru.

o Nie rozpatrzymy oferty, kt6rq nadaleJ po terminie. Dotyczy to tei uzupelniania ofert,

Rozpatrywane bedA oferty nadeslane w terminie prowadzonego naboru. Dokumenty zloione po terminie (decyduje

data stempla pocztowego) lub oferty kt6re nie spelniajQ wymagah niezbednych nie bqdE rozpatrywane izostana
zniszczone po zakoiczeniu 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 tre{ci o(wiadczer wymaganych w procesie rekrutacji do pobrania



na stronie lnspektoratu (www.wif.katovrice.pl) w zakladkach: "Dokumenty do pobrania" . Wymienione dokumenty i

oivriadczenia winny by( opatrzone datq i PoDPISANE wlasnorqcznie. Prosimy o zapoznanie siq z informacjami
umieszczonymi na stronie BIP Wojew6dzkiego lnspektoratu Farmaceutycznego ry Katowicach (klauzule informacyjne\

KANDYDAT WYLONIONY DO ZATRUDNIENIA, BEDZIE ZOBOWIAZANY ZLO2YC PRZED ZAWARCIEM UMoWY o PRACE.
zgodnie z art. 1L4a ust. 7 i8 ustawy z 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne - oSWIADCZEN|E O BRAKU KONFUKrU
INTERESoW oraz INFORMACJE o kt6rych mowa w art. 1L4a ust.6 ww ustavry. ODMOWA ZLO2ENIA OSWTADCZENTA i

TNFoRMACJT sTANOwrc BEDZTE PODSTAWE DO ODt{OWy NAWTAZANTA STOSUNKU pRACy.

Dodatkowe informacje - w tym o wysoko(ci wynagrodzenia - udzielane sq pod nr 32 208 7474 (lub 500 258 871).
OFERU]EMY: umowq o prace, vrynagrodzenie zasadnicze idodatek sta2ovry (5%.20% wynagrodzenia zasadniczego)
zale2ny od dlugogci sta2u potv{ierdzonego (wiadectwami pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. tnynastka),
dofinansowanie do v{ypoczynku, dogodnE lokalizacje.

Planujemy nastepujQce metody/techniki naborur

. weMkacja aplikacji pod kqtem spetnienia wymagai niezbednych

. sprawdzian vriedzy i kompetencji, rozmowa kwaliflkacyjna

Prace moiesz rozpoczq( odr 2021-04-01

Twoja aplikacja musl zawierad (dokumenty nlezbedne)

. CV i list motyvracyjny

. Kopie dokument6w potvrierdza.,qcych spelnienie wymagania niezbqdnego w zakresie wyksztalcenia

. Kopie dokument6w potvrierdzaiacych spelnienie wymagania niezbqdnego rv zakresie do(wiadczenia 2awodotyego / staru
pracy

. oSwiadczenie o posiadaniu prawa wykonyvJania zawodu farmaceuty (z podaniem numeru prav{a wykonywania zawodu},

. o(v{iadczenie kandydata/kandydatki 2e z chwilA podiecia zatrudnienia nie bedzie prowadzil/proyradzila d2ialalno6ci
podlegajqcej inspekcji farmaceutycznej (konflikt interes6v{. art.114a ustawy Prawo farmaceutyczne)

. ogwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

. O6wiadczenie o kotzystaniu z pelni praw publicznych

. O(wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy(lne pzestqpstwo lub umy(lne pEestepstwo skarbovve

Dolqcz, le5li posiadarz (dokumenty dodatkorve)

Aplikuj do: 15 marca 2021

W formie papierowej z dopiskiem; "oglosrenle nr 75L77" na adres: Worcw6dzkl ln3p.ktorat Farmac.utyczny
40 - 074 Katowice
ul. Rlclborska lt

Zapraszamy r6wniei do kontaktu telefonicznego: ,2 2OA7 474

. Dokumenty nale2y zlo2y( do: 15.03.2021

. Decyduje data: it.mplr pocztowago / osoblstago do3tarczGnl! ofarty do urzldu

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe sE przetwarzane zgodnie z paepisami rozporzEdzenia Parlamentu Europe.iskiego i Rady (UE)

. Kopia dokumentu potvvierdzaiEcego niepelnosprawnoS( - w ptzypadku kandydatek/kandydat6w, zamienaiecych
skorzystac z pierwszeistwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdE siq w gronie najlepszych kandydateUkandydat6v{



2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiEzku z pzetwazaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/VVE (RODO).

. Administrator danych i kontakt do niego: Slqski Wojew6dzki lnspektor Farmaceutyczny w Katowicach tel' 32 2087468

. Kontak do inspeKora ochrony danych: tel. 33 8136232

. Cel przetwaeania danych:
pneprowadzenie naboru na stanotvisko pracy w sluible cywilnej oraz archiwizacia dokument6w po pzeprowadzeniu

naboru
. lnformacje o odbiorcach danych: lmie i nazwlsko oraz miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepis6w Kodeksu

cywilnego), kandydata wylonionego w toku naboru do zatrudnienia na oferowanym stanowisku, bqdzie upowszechnione

w Biuletynie lnformacji Publicznej Wojew6dzkiego lnspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach, Biuletynie Kancelarii

Prezesa Rady Ministr6w oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie lnspektoratu,
. Okres pn echowywanla danych:

czas niezbedny do pzeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w slu2bie cywilnej (z uwzglednieniem 3 miesiQcy, w

kt6rych dyrekor generalny ungdu ma moillwoiC wyboru kolejnego wylonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie

zaistnie.ie koniecznoJt obsadzenla tego samego stanowiska), a nastqpnie pzez czas wynikaiEcy z pzepis6w o

archiwizacji
. Uprawnienia:

1. prawo dostqpu do swoich danych oraz otzymania ich kopii;

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

3. prawo do ograniczenia pzetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunigcia danych osobowych;
- iqdanie realizacji tych praw naleiy przeslad w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych,

podany powy2ej;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa UzQdu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa).
. Podstawa prawna pzetwarzania danychi

1. art.5 ust. 1lit. b RODO;

2, aft. Z2t Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 t. o slu2bie cywlnej oraz ustawa z dnia 14 llpca 1983 r. o

narodowym zasobie archiwalnym iarchiwachw zw. z art. 6 ust. 1lit. c RODO;

3. art.6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a AODO.

. lnformacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikajEcym z aft.22t Kodeksu pracy oraz ustawy o sluzbie cywilnei lm.in. imie,

nazwisko, dane kontaktowe, wyksztalcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w

stu2bie cywitnej)jest dobrowolne, jednak niezbQdne, aby uczestniczy( w procesie naboru na stanowisko pracy w sluibie

cywilnej.

podanle lnnych danych w zakresie nieokre$lonym pnepisami prawa, zostanie potraKowane jako zgoda na pfletwarzanie

danych osobowych, Wyra2enie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodq tak wyraionE mo2na odwola( w

dor.rolnym czasie.

Jeieli podane dane bqdE obejmowaty szczeg6lne kategorie danych, o kt6rych mowa w art.9 ust, 1RODO, konieczna

bqdzie wyrarna zgoda na ich przetwarzanie, kt6ra moie zostaC odwolana w dowolnym czasie,
. lnne informacje: podane dane nie bedQ podstawE do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie bqdq te2

profilowane

Wzory o3wiadczei

. O(wiadczenie w zwiqzku z ubieganiem siq o stanowisko niebqdEce wviszym stanowiskiem w sluibie cytvilnej


