
 

Nr ogłoszenia BIP KPRM: 

Ogłoszenie nr  GI -  2/2017 

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:  

Specjalista ds. nadzoru nad produkcją pierwotną żywności pochodzenia roślinnego 
 

Wymiar etatu: 1 

Liczba stanowisk pracy: 1  
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  

• Realizowanie zadań związanych z nadzorem nad stosowaniem środków ochrony roślin;  

• Koordynowanie działań w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach 

żywnościowych i środkach żywienia zwierząt RASFF; 

• Opracowywanie harmonogramu pobierania próbek płodów rolnych do badań pod kątem 

pozostałości środków ochrony roślin; 

• Opracowywanie sprawozdań i analiz z zakresu nadzoru nad produkcją pierwotną żywności 

pochodzenia roślinnego;  

• Opracowywanie sprawozdań z realizacji Zintegrowanego Wieloletniego Planu Kontroli MANCP; 

• Współpraca z laboratoriami wykonującymi urzędowe badania pozostałości środków ochrony 

roślin. 

 

Warunki pracy 
 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 

• praca pod presją czasu, duża liczba prowadzonych równolegle spraw, 

• krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, 

• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. 

 

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 
Praca na 7 i 8 piętrze, 

Narzędzia i materiały pracy- komputer, skaner, drukarka, niszczarka, bindownica, 

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, 

Drzwi na klatkę schodową wyposażone są w samozamykacze. 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy 

 
   niezbędne: 
 

● wykształcenie: wyższe rolnicze lub pokrewne 

● wymagane doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w ochronie roślin 

                                        

● komunikatywna znajomość języka angielskiego,  

● znajomość przepisów krajowych i UE w zakresie ochrony roślin, 

● umiejętność rozwiązywania problemów i kreatywność, 

● zdolność analitycznego myślenia, 

● umiejętność pracy w zespole, 

● umiejętność obsługi komputera (MS Office), 



 

● znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej. 
 
wymagania dodatkowe: 

● znajomość krajowych i UE przepisów prawa w obszarze bezpieczeństwa żywności 

  

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:  

• życiorys i list motywacyjny,  

• oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

rekrutacji,  

• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,  

• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe,  

• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  

• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o 

posiadaniu obywatelstwa polskiego,  

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:  

• kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,  

• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie ww. dziedzinie.  

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:  30.06.2017r. 
 

pod adresem: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Al. Jana Pawła II 11  00-828 

Warszawa 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ oferta na stanowisko specjalisty ds. 

nadzoru nad produkcją pierwotną żywności pochodzenia roślinnego”. 
 

 
Inne informacje: 

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer 

telefonu. 

Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową 

za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w placówce pocztowej. Wszystkie wymagane 

oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone 

negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. 

Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na    

podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. 

W  związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie 

wymagane dokumenty i  własnoręcznie podpisane oświadczenia.  

W ciągu trzech miesięcy od publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych 

dokumentów. 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów 

naboru, o czym będą powiadomieni drogą pocztową lub e-mailem. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.022 652 93 11, 022 652 93 39 

 
 

 
Data ukazania się ogłoszenia w BIP KPRM: 23.06.2017 r. 


