
WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I  NASIENNICTWA 

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ROŚLIN  I 

NASIENNICTWA  poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Starszy specjalista do spraw fitosanitarnych  

w Dziale Nadzoru Fitosanitarnego  

 ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa za nieobecnego członka korpusu służby cywilnej 

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: 0,50 

Liczba stanowisk pracy: 1  

Miejsce wykonywania pracy:  Kraków, ul. Św. Sebastiana 9 

  

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  

  prowadzenie ewidencji zarejestrowanych producentów i dystrybutorów, 

  przygotowywanie decyzji dotyczących rejestracji przedsiębiorców, 

 nadzór nad  finansowaniem kosztów zwalczania organizmów szkodliwych, 

 prowadzenie spraw związanych z eksportem i przemieszczaniem  roślin i materiału roślinnego, 

 prowadzenie szkoleń  merytorycznych. 

Warunki  pracy  

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 

 wykonywanie kontroli w terenie, 

 komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami  i klientami.  

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy.  

 
 parter budynku jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, toaleta),   

 istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku -  brak windy,     

 stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na  pierwszym  piętrze. 

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy 

n i e z b ę d n e  

  wyksztalcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne  

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata stażu pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym  

z przygotowywaniem decyzji administracyjnych, znajomość przepisów związanych w eksportem. 

 



pozostałe wymagania niezbędne:  

 znajomość ustawy o ochronie roślin oraz  przepisów wykonawczych 

 znajomość ustawy o nasiennictwie oraz przepisów wykonawczych , 

 znajomość rozporządzeń i dyrektyw UE, 

 znajomość  ustawy Kodeks  postępowania administracyjnego, 

  komunikatywność, asertywność 

 odporność na stres. 

wymagania dodatkowe: 

 umiejętność samodzielnej interpretacji przepisów prawa i stosowania ich w praktyce, 

 umiejętność  pracy w sytuacjach stresowych, 

 umiejętność pracy w zespole. 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:  

 życiorys i list motywacyjny  

 kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu 

obywatelstwa polskiego  

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  

 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 świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  doświadczenie zawodowe 

Termin składania dokumentów:   

04.03.2015r. 

Miejsce składania dokumentów: 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

ul. Kołowa 3 

30-134 Kraków z dopiskiem „oferta pracy”. 

 

Inne:  

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 1.300,00 zł.  

Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na 

listę kandydatów spełniających wymagania formalno-prawne. 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/malopolska 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 

http://www.piorin.gov.pl/wiorin/malopolska

