
Wojew6dzki lnspektorat Ochrony Ro(lin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

Ogloszenie o naborze nr 57696 z dnia 2l listopada 2019 r.

OFERTY DO WYMIAR ETATU STANOWISKA STATU S

02
grudnia
2019

Lubuski Wojew6dzki lnspektor Ochrony Ro6lin i Nasiennictwa poszukuje ka ndydat6w\ka ndydatek na

stanowisko:

laborant

do spraw: diagnostyki nematologicznej
Laboratorium Wojew6dzkie

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACYI

Gorz6w Wielkopolski

DODATKOWE

ientomologiczne.j

ADRES URZEDUT

Worewodzki lnspektorat Ochrony Rodlin i Nasiennictwa w
Gorzowie wlkp,
ul. Zieleniecka 11, 55-400 Gorz6w Wlkp.

WARUNKI PRACY
Warunki dotyczQce charakteru pracy na stanowisku i spos6b wykonywania zadar'r:

1. praca w laboratorium;
2. praca z odczynnikami chemicznymi, antybiotykamii
3. praca z pr6bkami materialu 106linnego igleby
(zagro2enia np. pyly, zarodniki grzyb6w, owady);
4. nara2enie na alergeny;
5. praca w pozycji wymuszonej
(np. praca przy mikroskopie, wycinanie czqsci przystolonowych)i

5. praca z narzQdziami, kt6re moga powodowa( uszkodzenia ciala (sekatory, no2e)i

6. wysilek fizyczny (pr6by ziemniak6w).
N4iejsce iotoczenie organizacyjno - techniczne pracy:

Laboratorium Wojew6dzkie znajduje siq na paTterze budynku. Pomieszczenia higieniczno - sanitarne nie sE dostosowane

do potrzeb osdb niepelnosprawnych ruchowo.

ZAKRES ZADAN

. Badanie prdb ro5lin, produkt6w roSlinnych, przedmiot6w na obecno6a nicieni i owad6w zgodnie z zarzEdzeniami

Gl6wnego lnspektora Ochrony Ro<lin i Nasiennict\4,a.
. Prowadzenie dokumentacji laboratoryinej niezbqdnej do wykonania bada6
. Utrzymywanie idoskonalenie systemu za.?.adzania opartego owymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025,

. U2ytkowanie wyposa2enia pomiaro\,yego isprzQtu pomocniczego zgodnie z instrukciE oraz monitoro\,Yanie warunk6w

irodowiska majEcych wplyw na wyniki bada6.
. Przygotowywanie roztwor6w niezbqdnych do badah wykonywanych vi pracowni

. Opracowywanie wlasnych procedur, instrukcji oraz udzial w walidowaniu (weryfikacji) metod badawczych

stosowanych \.1/ pracowni.
. obslugiwanie zintegrowanego systemu lnformatycznego w zakresie modulu Laboratorium.

. Przygotowywanie material6w i prowadzenie szkolell wewnqtrznych.



WYMAGANIA NIEZBEDNE

. Wyksztalcenie: 6rednie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne

. znajomo<( ustawy o ochronie ro<lin oraz akt6w wykonawczych do ustawy

. znajomo6f ustawy o <rodkach ochrony roilin

. znajomo<a ustawy o nasiennictwie oraz akt6w wykonawczych do ustawy

. znajomoSa kodeksu postqpowania administracyjnego

. Posiadanie obywatelstwa polskiego

. Korzystanie z pelni praw publicznych

. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umySlne przestqpstwo lub umyilne przestqpstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

. Wyksztalcenie: wy2sze rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne

. sta2 pracy: co najmniej 1 rok Do<wiadczenie w obszarze ochrony ro6lin i nasiennictwa oraz w administracji publicznej

. umieietno6t analitycznego my5lenia

. umieietnos( dzialania w stresie

. samodzielnoS(

. umieiqtnoia pracy w zespole

. dyspozycyjnoS(

. komunikatywno<(

. prawo jazdy kat. B czynne

DOKUMENTY I OSWIADCZENIA NIEZBEDNE

. CV ilist motywacyjny

. Kopie dokument6w potwierdzaiQcych spelnienie wymagania niezbqdnego w zakresie wyksztalcenia

. O5wiadczenie o posiadaniu obywatelst\,ya polskiego

. O6wiadczenie o kozystaniu z pelni praw publicznych

. OSwiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy6lne przestepstwo lub umyglne przestqpstwo skarbowe

DOKUM ENTY I OSWIADCZENIA DODATKOWE

. Kopie dokument6w potwierdzaiacych spelnienie wymagania dodatko\,vego w zakresie wyksztalcenia

. Kopie dokumentdw pot\,yierdzaiEcych spelnienie wymagania dodatkowego w zakresie dogwiadczenia zawodovvego /
sta2u pracy

. kopia prawo jazdy kat. B czynne

TERMINY I MIEJSCE SKT.ADANIA DOKUMENT6W

. Dokumenty nale2y zlo2yi do: 02 grudnia 2019 r.

. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzqdu

. Miejsce skladania dokument6w:
Wojew6dzki lnspektorat Ochrony Roslin iNasiennictwa w Gorzowie Wlkp

ul. zieleniecka 11, 66-400 Gorzdw Wlkp.

oferty nale2y skladaa w zamkniQtej kopercie z dopiskiem ,,oferta pracy na stanowisko Laborant"

DANE OSOBOWE . KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe sE przetwarzane zgodnie z przepisami rozporzQdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwiEzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrekVwy 95/46/1VE (RODO).

. Administrator danych i kontakt do niego: Wojew6dzki lnspektorat Ochrony Ro6lin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp ul

Zieleniecka 11,66-400 Goz6w WlkP
. Kontakt do inspektora ochrony danychi tel.95-723-90-08, e-mail: ido-gorzow-wlkp@piorin.gov.pl

. Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w stu2bie cywilnej oraz archiwizacja dokument6w po przeprowadzeniu

naboru
. lnformacje o odbiorcach danych: zespdl ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w wojew6dzkim



lnspektoracie Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gozowie Wlkp.
Okres przechowywania danych:
czas niezbedny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w slu2bie cywilnej (z uwzglqdnieniem 3 miesiQcy, w

kt6rych dyrektor generalny urzqdu ma mo2liwo<i wyboru kolejnego wylonionego kandydata, w przypadku, gdy
ponownie zaistnieje konieczno5i obsadzenia tego samego stanowiska), a nastqpnie przez czas wynikajacy z
przepis6w o archiwizacji
Uprawnienia:

1. prawo dostqpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopiii
2. prawo do sprostowania (poprawiania) svvoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usuniqcia danych osobowych;

- 2Edanie realizacji tych praw nale2y przesla( w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora
danych, podany powy2ejj

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa lJrzqdu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stan,ki 2,00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art, 6 ust. 1lit. b RODO;

2. aft.22t Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 t. o slu2bie cywllnej oraz ustawa z dnia 14
lipca 1983 (. o narodowym zasobie archiwalnym iarchiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

lnformacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikajEcym z art. 22t Kodeku pracy oraz ustawy o slu2bie cywilnejlm.in.
imie, nazwisko, dane kontaktowe, wyksztalcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do
zatrudnienia w slu2bie cywilnej)jest dobrowolne, jednak niezbedne, aby uczestniczy( w procesie naboru na

stanowisko pracy w slu2bie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreilonym przepisami prau/a, zostanie potraktowane jako zgoda na
przetwarzanie danych osobowych, Wyra2enie zgody w tym przypadku jest dobro\r/olne, a zgodq tak wyra2ona mo2na
odwolai w dowolnym czasie.

Jezeli podane dane bqdQ obejmowaly szczeg6lne kategorie danych, o ktdrych mowa w art. 9 ust. 1RODO, konieczna

bqdzie wyraZna zgoda na ich przetwarzanie, kt6ra moze zosta( odwolana w dowolnym czasie.
lnne informacje: podane dane nie bqda podstawa do zautomatyzor,yanego podejmowania decyzji; nie bqda te2
profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiQcu poprzedzajQcym datq upublicznienia ogloszenia wskainik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w urzqdzie,
w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej ispolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, wynosi co

najmniej 6%.

lnne informacje:
. w ofercie nale2y poda( dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mali, numer telefonu;
. dokumenty aplikacyjne powinny zawierai ogwiadczenia o treSci wskazanej w ogloszeniu, wlasnorecznie podpisane i

opatrzone aktualnQ datQ (wz6r oiwiadcze6 do pobrania na stronie internetowej Wojew6dzkiego lnspektoratu);
. list motywacyjny powinien by( odrQcznie podpisany;
. osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postepowania rekrutacyjnego zostanE powiadomione e-mailem lub

telefonicznie;
. oferty otrzymane po terminie nie bedA rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego);

Nasz UzQd jest pracodawcq r6wnych szans i wszystkie aplikacje sQ rozwa2ane z r6wnq uwagE bez !,Yzglqdu na plet, wiek,

niepelnosprawnose, rasq, narodowo((, przekonania polityczne, przynale2noS( zwiEzkowQ, pochodzenie etniczne,

wyznanie, orientacje seksualna czy te2 jakEkolwiek innE cechq prawnie chronionE

WZORY OSWIADCZEN:

slrtz_b1e{yyjlncl

. Oiwiadczenie w zwiQzku z ubieganiem siq o stanowisko niebqdEce wy2szym stanowiskiem w


