
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

Ogłoszenie o naborze nr 3331 z dnia 09 września 2016 r.

OFERTY DO

14
września
2016

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

 

nabór
w toku

DODATKOWE

 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na
stanowisko:

referent
w Oddziale w Brzezinach

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Brzeziny

95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A

ADRES URZĘDU:

94-250 Łódź, ul. Siewna 13a

 

WARUNKI PRACY
   praca biurowa z koniecznością wyjść/wyjazdów służbowych w teren,
   użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka),
   praca przy komputerze poniżej 4 godz. dziennie,
   oświetlenie naturalne i sztuczne,
   praca samodzielna wymagająca wysokiej koncentracji,
   miejsce pracy – parter w budynku dwu piętrowym.

ZAKRES ZADAŃ
przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru i kontrola zarejestrowanych przedsiębiorców,
prowadzenie sygnalizacji i rejestracji szczegółowej upraw polowych, warzywniczych, sadowniczych i pod osłonami,
pomoc przy eksporcie płodów rolnych,
pobieranie prób materiału roślinnego i gleby do badań laboratoryjnych,
udzielanie fachowych porad producentom rolnym,
praca w Zintegrowanym Systemie Informatycznym.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe rolnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe: 5 miesięcy w jednostkach administracji państwowej
znajomość zagadnień związanych z ochroną roślin i nasiennictwem,
umiejętność diagnozowania najważniejszych agrofagów,
dobra umiejętność obsługi komputera,
dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE



umiejętność pracy w zespole,
gotowość do ciągłego uzupełniania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji,
znajomość języka angielskiego.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów
kopie ukończonych kursów, szkoleń.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 14 września 2016 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi
ul. Siewna 13a
94-250 Łódź

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze brutto : 1873,84 zł.
Oferty otrzymane po terminie lub nie zawierające wszystkich „wymaganych dokumentów i oświadczeń” oraz „innych
dokumentów i oświadczeń” nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i niezbędne, którzy po analizie ofert zostaną zakwalifikowani do kolejnego
etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie roku od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 6339972 w.30.

Legenda

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z
niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.



Zastępstwo

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej
nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać
w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór otwarty dla cudzoziemców

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również
cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
• są obywatelami państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na
terytorium Polski,
• ich znajomość języka polskiego jest potwierdzona jednym z dokumentów wskazanych w rozporządzeniu w
sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające
obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.


