
NUMER OGŁOSZENIA BIP KPRM:170020 

Ogłoszenie naboru do Biuletynu Informacji Publicznej 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach                          

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa   

poszukuje kandydatów na stanowisko:  

inspektor  
do spraw nasiennictwa w Dziale Nadzoru Nasiennego 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest wyższy niż 6%. 

Wymiar etatu: 1 

       Liczba stanowisk pracy: 1 

Adres urzędu 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach 

25-112 Kielce ul. Wapiennikowa 21a 

Miejsce wykonywania pracy: 

            Kielce 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach 

Wapiennikowa 21a 

25-112 Kielce 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  

 

  nadzór i prowadzenie oceny materiału siewnego 

  nadzór i prowadzenie kontroli wytwarzania,  jakości i obrotu materiału siewnego    

  nadzór i kontrola pracy oddziałów  

 szkolenie pracowników i rolników 

Warunki pracy 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań  
 

praca w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe w teren, stres związany z prowadzeniem kontroli  

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy  
praca przy monitorze ekranowym co najmniej 4 godziny dziennie, pomieszczenia biurowe                     

i higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,  

 

 

 



Wymagania związane ze stanowiskiem pracy 

n i e z b ę d n e  

 wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze  

 pozostałe wymagania niezbędne: 

o znajomość  ustawy o ochronie roślin i nasiennictwie oraz aktów wykonawczych   

o znajomość kodeksu postępowania administracyjnego 

o znajomość zagadnień z zakresu uprawy roślin i nasiennictwa 

o umiejętność biegłej obsługi komputera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

o prawo jazdy kat.B (wykorzystywane w praktyce) 

wymagania dodatkowe 

 samodzielność i odpowiedzialność 

 zdolność analitycznego myślenia 

 komunikatywność, dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków 

 znajomość języka angielskiego (mile widziana)    

Wymagane dokumenty i oświadczenia:  

 życiorys i list motywacyjny 

 oświadczenie kandydata o wyrażeniu 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 

Inne dokumenty i oświadczenia:  

 kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy 

zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie 

najlepszych kandydatów 

 kopie świadectw pracy, kopie ukończonych szkoleń  

 kopia prawa jazdy 

Termin składania dokumentów:  

22-06-2015 

Miejsce składania dokumentów:  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

Wapiennikowa 21a 

25-112 Kielce 

Inne informacje:  

Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze brutto:1.750,00 zł                                                                              

Na ofercie proszę zamieścić dopisek ”Oferta na stanowisko Inspektora WNN” 

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla 

pocztowego). Dokumentów nie odsyłamy. Kandydaci zakwalifikowani do naboru zostaną 

powiadomieni oraz zaproszeni do postępowania rekrutacyjnego                                               

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr Tel. (41)361-07-86 lub (41)362-17-07. 

Data ukazania się ogłoszenia w BIP KPRM: 02.06.2015 r. 


