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Starszy Asystent Laboratorium
Laboratorium Kontroli JakoSci Lek6w - pracownia fizykochemiczna

#farmacja #laboratoria

Pierwszenstwo dla os6b z
.iepelnosp.a\.Yooaciamig

Liczba stanowisk Wymiar etatu STatU S Miejsce pracy Wa2ne do

Czym bgdziesz siq zajmowad

osoba na tym stanowiskul
. wykonuje badania laboratoryine p16bek dostarczonych do Laboratorium, wprowadza je do eyvidencji, kwalifikuje do

bada6, wystawia ka rty bada6,

. spozadza zapisy z badai, opracowuje wyniki badan oraz ich interpretacje,

. opracowuje i autoryzuje orzeczenia/raporty z pzeprowadzonych bada6,

. nadzoruje wyposaienie badawczo - pomiarowe, gospodaruje odczynnikami chemicznymi i materialami (v{zorcami),

. opracowuje procedury I instrukcje badawcze, prowadzi dokumentacjq (raporty) walidacji metod badawczych.

Kogo poszukulemy

Potrzebne ci bedl (wymagania niezbedne)

. Wyksztalcenie: wy2sze maiEce zastosowanie do pracy w laboratorium

. DoJwiadczenie zawodovve co najmniej 1 rok pracy w laboratorium analitycznym

. Znajomo{( obslugi urzAdzei specjalistycznych, wyposa2enia badawczo - pomiarowego w pracov{ni fizykochemicznej,

. Poslugir,vanie sie komputerem, zna.iom06( pakiet6w biurowych (Ms Oftice), lnternetu

. Posiadanie obywatelstvra polskiego

. Koeystanie z pelni prav{ publicznych

. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy{lne pnestqpstwo lub umyglne pr2estepstryo skarbowe

2 kul.tri.
2021r.nabria w tolu



Co oferuiemy

. Dofinansowanie do wypoczynku pracownik6w

DostqpnoSi

. Nasz unQd jest pracodawca rdwnych szans. Aplikacje ro2watane sq z r6wnE uwaga bez wzglqdu na ple(. wiek,

niepelnosprawno6C, rasg, narodowo6C, przekonania polityczne, pzynale2no(C zwiqzkowQ, pochodzenie etniczne.
wyznanie, orientacje seksualnE czy tei jakQkolwiek innq cechq prawnie chronionE.

. Jako osoba z niepetnosprawnoJciE moZesz skotzystat z pierwszefistwa w zatrudnieniu - z[6i $r6wczas kopie dokumentu
potwierdzajQcego niepelnosprawnoSC.
W miesiEcu popzedzajqcym datq upublicznienia ogloszenia wskainik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w urzqdzie,

w rozumieniu pzepis6w ustawy o rehabilitacji za$/odowej ispolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnospratvnych, byl
mniejszy ni2 6o/6.

Warunki pracy

Pomieszczenia Laboratorium na parterze budynku, pomieszczenia siedziby lnpsektoratu na 3 pietrze. Wewnqtrz budynku

brak wind i podjazd6w lub innych ulatwieh dla os6b niepelnosprawnych ruchowo. Obsluga wyposaienia bada,,vczo-

pomiarowego ispnqtu specjalistycznego w pracowni fizykochemicznej. Praca biurowa przy komputeze (obsluga

uzqdzei biurowaych: fax, niszczarka, kserokopiarka, skaner). Kontakty z klientami zervnetrznymi. Praca w wymiaze
pelnego etatu.

Dodatkowe informacje

. Je(li zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Ciq o tym mailowo (lub telefonicznie - jeieli nie
podaleS adresu e-mail).

. OJwiadczenia podpisz odrqcznie iwstaw datq ich sporzadzenia.

. Oferty kandydat6w, kt6rzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiqcach od zakofczenia naboru.

. Nie rozpattzymy oferty, kt6rq nadaleJ po terminie. Dotyczy to tet uzupetniania ofert.

Dodatkowym atutem bedzle (wymagania dodatkowe)

. posiadanie umiejqtno(ci analitycznych, wsp6lpracy, skutecznego komunikorvania siq, znajomo(C system6w zazqdzania

.iakoJciq , do(wiadczenie w wykonywaniu bada6 laboratoryjnych z zakresu analizy fizykochemicznej, jqzyk angielski na

poziomie komunikatywnym

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

data stempla pocztowego) lub oferty kt6re nie spelniaiQ wymagah niezbqdnych nie bedQ rozpatrywane izostanq
zniszczone po zakonczeniu procesu naboru. PROSIMY O ZAZNACZENIE W APLIKAC,II NUMERU OGLOSZENIA. Kandydaci
spetniajqcy wymagania, zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, zostana powiadomieni telefonicznie lub
mailowo o terminie kolejnego etapu selekcji. Wzory tre(ci o(wiadczei wymaganych w procesie rekrutacji do pobrania

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

o(wiadczenia winny byC opatrzone datq iPoDPISANE wlasnorqcznie. Prosimy o zapoznanie siq z informacjami
umieszczonymi na stronie BIP Wojew6dzkiego lnspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach (klauzule informacyjne).

KANDYDAT WYI.ONIONY DO ZATRUDNIENIA, BEDZIE ZOBOWIAZANY ZTOZYC PRZED ZAWARCIEM UMOWY O PRACE -

zgodniezart. 114a ust.7 i8 ustawy z 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne - OSWIADCZENIE O BRAKU KONFLIKIU

INTERESoW oraz INFORMACJE o kt6rych mowa w art. 114a ust.6 ww ustawy. ODMOWA ZLO2ENIA OSWIADCZENIA i

INFORMACJI STANOWIC BEDZIE PODSTAWE DO ODMOWY NAWIAZANIA STOSUNKU PRACY.



Dodatkowe informacje - v, tym o ryysokojci wynagrodzenia - udzielane sq pod nr 32 208 7474 (lub 5OO 258 871).
oFERUJEMY: umowq o pracq, wynagrodzenie zasadnicze i dodatek sta2ov'ry (5% - 20% wynagrodzenia zasadniczego)
zaleZny od dtugogci staiu potwierdzonego Jwiadectwami pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. tnynastka),
dofinansowanie do wypoczynku, dogodnq lokalizacjq.

Planujemy nastepujQce metody/techniki naboru:

. weryfikacja aplikacji pod kqtem spelnienia wymagai niezbqdnych

. sprawdzian wiedzy i kompetencji, rozmowa kwalifikacyjna

Pracq mo2esz rozpoczE( od: 2021-05-01

Twoja aplikacja musi zawierad (dokumenty niezbedne)

. Kopia dokumentu potwierdzajqcego niepelnosprawnoJC - w przypadku kandydatek/kandydat6yr, zamierzaiQcych
skorzystat z pierwsze6stwa w zatrudnieniu w pzypadku, gdy znajdA siq w gronie najlepszych kandydateUkandydat6w

Aplikuj do: 2 kwietnia 2021

W formie papierowej z dopiskiem: "ogloszenie nr 76019" na adres: Wor.ty6dzkl lnspsktorrt F!rmac.utyczny
40 . 074 Katowlce
ul. Raciborska 15

. Dokumenty nale2y zlo2yt do: 02.04.2021

. Decyduje data: stempla pocztowego / osoblstego dostarczenla oferty do urredu

Przetwarzanie danych ocobowych

Dane osobowe sq pzetwarzane zgodnie z pzepisami rozpozqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwar2aniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego pr2eplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (RODO).

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

. Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 33 8136232

. Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy vJ slu2bie cywilnej oraz archiryi2acja dokumentdw po przeprorvadzeniu
naboru

. lnformac.ie o odbiorcach danych: lmiq inazwisko oraz miejsce zamleszkania (vr rozumieniu pr2epis6w Kodeksu
cywilnego), kandydata vrylonionego v{ toku naboru do zatrudnienia na oferowanym stanovvisku, bedzie upotvszechnione
w Biuletynie Informacji Publlcznej Woje$/6dzkiego lnspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach, Biuletynie Kancelarii

. CV i list motyv{acyjny

. Kopie dokument6ry potwierdzaiacych spelnienie rvymagania niezbednego w zakresie wyksztalcenia

. Kopie dokument6v{ potwierdzaiEcych spelnienie v{ymagania niezbqdnego vr zakresie dolwiadczenia zawodowego / staiu
pracy

r O(wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

. O(wiadczenie o korzystaniu z petni praw publicznych

. oJwiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyllne przestqpstwo lub umyilne pnestqpstwo skarbowe

DoQcz, jeSli posladaSz (dokumenty dodatkowe)

Zapraszamy r6wnie2 do kontaktu telefonicznego: 32 2087474



Prezesa Rady Ministr6w oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie lnspektoratu.
. Okres pnechowyh/ania danych:

czas niezbqdny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w sluibie cywilnej (z uwzglqdnieniem 3 miesiQcy, w

K6rych dyrektor generalny ueqdu ma moZliwoSC wyboru kolejnego wylonionego kandydata, w przypadku, 9dy ponownie

zaistnieje konieczno(C obsadzenia tego samego stanowiska), a nastepnie ptzez czas wynikajqcy z pzepis6w o
archiwizacji

. Uprawnienia:
1. prawo dostqpu do s$roich danych oraz otr2ymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (popra$/iania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przet$/arzania danych osobowych;

4. prawo do usuniQcia danych osobowych;
- 2adanie realizacii tych praw nale2y pzesla( w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych,

podany powy2ej;

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

00-193 warsza',va).
. Podstawa prawna przetwarzania danych:

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

2. att.22t Kodeksu pracy, ustawa z dnia 2l listopada 2008 r. o slu2bie cywilnejoftz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o

narcdowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

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

podanie danych osobowych w zakresie wynikajQcym z art. 22t Kodeksu pracy oraz ustawy o sluZbie cywilnej (m.in. imiQ,

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

sluibie cywilnej)jest dobrowolne, jednak niezbqdne, aby uczestniczya w procesie naboru na stanowisko pracy w sluibie

cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreslonym paepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przet$rarzanie

danych osobowych. Wyra2enie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodQ tak wyraionq mo2na odwolat w

dowolnym czasie.

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

bedzie wyraina zgoda na ich pzetwazanie, ktdra moie zostai odwolana w dowolnym czasie.
. lnne informacje: podane dane nie bqdE podstawQ do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie bqdE te2

profilowane

Wzory o6wladcze6

o Oiwiadczenie w zwiqzku z ubieganiem sie o stanowisko niebqdEce wy2szvm stanowiskiem w slu2bie cywilnej-PDF-399K8


