
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

Ogłoszenie o naborze nr 11300 z dnia 29 maja 2017 r.

OFERTY DO

09
czerwca
2017

WYMIAR ETATU

0,3

STANOWISKA

1

STATUS

 

nabór
w toku

DODATKOWE

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje
kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor
do spraw: BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz spraw obronnych
samodzielne stanowisko ds. BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz spraw obronnych

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego

ADRES URZĘDU:

85-377 Bydgoszcz ul. Cieplicka 7
 

WARUNKI PRACY
Praca na tym stanowisku ma charakter głównie biurowy. Przy wykonywaniu pracy wykorzystuje się sprzęt biurowy
(komputer , fax, skaner, kopiarka, telefon), praca przy monitorze ekranowym. Kilka razy w roku występują wyjazdy w
teren samochodem służbowym. Kontrola warunków pracy w terenie odbywa się zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na
zewnątrz w różnych warunkach pogodowych.

ZAKRES ZADAŃ
1) sprawowanie kontroli stanu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czuwanie nad przestrzeganiem zasad i
przepisów bhp
2) opracowywanie planów poprawy warunków pracy i kontrola ich realizacji pod kątem prawidłowości wykorzystania
nakładów finansowych
3) prowadzenie szkolenia wstępnego w zakresie bhp dla pracowników nowozatrudnionych bądź przeniesionych na
inne stanowisko
4) popularyzacja różnych form zagadnień ochrony pracy
5) opracowywanie instrukcji bhp dla poszczególnych stanowisk pracy, w tym opracowywanie ocen ryzyka
zawodowego na stanowiskach pracy
6) uczestnictwo w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, do i z pracy, sporządzanie protokołów i
sprawozdań z wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy oraz chorób zawodowych
7) dokonywanie analiz dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przyczyn wypadków przy pracy, zagrożenia życia
i zdrowia pracowników
8) prowadzenie ewidencji dot. wydanej odzieży roboczej i ochronnej dla określonych stanowisk pracy
9) sporządzanie wniosków o ukaranie pracowników uporczywie wykraczających przeciw przepisom bhp
10) prawidłowe zabezpieczenie obiektów i majątku Inspektoratu przed pożarem we współpracy z działem
administracyjnym
11) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w zakresie bhp, p.poż i obrony cywilnej
12) współpraca z władzami obrony cywilnej na terenie miasta
13) nadzór i kontrola nad sprzętem obrony cywilnej
14) organizacja szkoleń pracowników w zakresie OC
15) opracowanie planu obrony cywilnej Wojewódzkiego Inspektoratu i nadzorowanie jego realizacji
16) opracowywanie i sporządzanie instrukcji dotyczących spraw obronnych



17) opracowanie sprawozdań i informacji z wykonania zadań

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Znajomość przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Znajomość zagadnień z zakresu obrony cywilnej (obrona cywilna w jednostce bużetowej)
Umiejętność kierowania samochodem osobowym
Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Outlook, internet) oraz pozostałych urządzeń biurowych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe albo podyplomowe z zakresu bepieczeństwa i higieny pracy
Szkolenie okresowe dla służby bhp
Kurs dla instruktorów p.poż.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopia prawa jazdy
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 dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
Kopia zaświadczenia o ukończonym szkoleniu dla służby bhp
Kopie zaświadczenia o ukończeniu kursu dla instruktorów p.poż.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 09 czerwca 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
85-377 Bydgoszcz ul. Cieplicka 7

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%.
Na ofercie proszę zamieścić dopisek "Oferta na stanowisko Inspektor bhp” Oferty niekompletne lub dostarczone po
terminie nie będą rozpatrywane. W rekrutacji nie są uwzględniane oferty nadesłane drogą elektroniczną. Proszę nie
składać oryginałów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, itp. Dokumentów nie odsyłamy. Dokumenty można odebrać w



siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Oferty odrzucone zostaną
zniszczone po upływie min. 3 miesięcy od zakończenia naboru. Do postępowania rekrutacyjnego zostaną zaproszeni
kandydaci spełniający wymagania formalne i niezbędne.
Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem: 52 360-96-39.

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.


