WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ROŚLIN I
NASIENNICTWA poszukuje kandydatów na stanowisko:
Starszy asystent do spraw analiz nematologicznych i entomologicznych
w Laboratorium Wojewódzkim
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%

Wymiar etatu: 1/1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: 30-134 Kraków, ul. Kołowa 3
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:






wykonywanie analiz laboratoryjnych w celu wykrycia i identyfikacji nicieni i owadów,
opracowanie wyników analiz i sporządzanie pełnej dokumentacji badań,
sporządzanie zapotrzebowania na odczynniki, materiały i sprzęt niezbędny do zachowania
płynności badań w pracowni,
wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
obsługa, utrzymanie w czystości oraz nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i pomocniczym w
pracowni nematologiczno – entomologicznej.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca na przedmiotowym stanowisku polega na wykonywaniu badań laboratoryjnych, występuje kontakt z
odczynnikami chemicznymi oraz patogenami roślin, wymuszona pozycja ciała przy obsłudze sprzętu
laboratoryjnego, praca przy mikroskopie na dużych powiększeniach (100x- imersja) oraz preparowanie lub
odławianie pod mikroskopem stereoskopowym, gotowość do wyjazdów szkoleniowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy.




stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniach laboratoryjnych na parterze i pierwszym
piętrze,
budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych – brak podjazdu,
istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - brak windy z automatyczną
obsługą, sanitariaty nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wyksztalcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne o kierunku biologicznym
doświadczenie zawodowe: minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji rządowej lub
samorządowej w obszarze związanym z rolnictwem

pozostałe wymagania niezbędne:





znajomość podstawowych zasad rozwoju świata roślin oraz organizmów kwarantannowych,
umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego,
znajomość ustawy o ochronie roślin,
znajomość ustawy o nasiennictwie,

wymagania dodatkowe










znajomość ustawy o służbie cywilnej,
zdolności manualne w pracy analitycznej,
rzetelność i terminowość,
doskonalenie zawodowe,
podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
skuteczna komunikacja,
umiejętność współpracy,
myślenie analityczne,
radzenie sobie z presją.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:








życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu
obywatelstwa polskiego,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Dokumenty należy składać lub przesyłać
do 29.09.2015r.
pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ul. Kołowa 3
30-134 Kraków z dopiskiem „oferta pracy”.
Inne informacje:
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 1.874,00 zł. brutto
Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę
kandydatów spełniających wymagania formalne. Lista osób spełniających wymagania formalno-prawne oraz
informacja dotycząca terminów przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej lub testu sprawdzającego wiedzę
(w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostanie opublikowana na stronie BIP
Wojewódzkiego Inspektoratu www.piorin.gov.pl/wiorin/malopolskie oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu. Wzór oświadczenia dostępny na stronie BIP Wojewódzkiego
Inspektoratu. Wymagane dokumenty (życiorys, list motywacyjny, oświadczenie) muszą być własnoręcznie
podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po
trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu (12) 392-11-98 lub (12) 623-28-11.

