BIP KPRM 
Nr ogłoszenia: 127883 od 4.10.2010
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie 
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
poszukuje kandydatów na stanowisko: 
Starszego inspektora
Wydział Kontroli Jakości Towarów
Liczba lub wymiar etatu: 3
Główne obowiązki:
- przeprowadzanie kontroli w zakresie bezpieczeństwa produktów (w tym zgodności z zasadniczymi wymaganiami), oznakowania wyrobów,
- kontrolowanie jakości paliw, pobieranie prób paliw,
- kontrolowanie legalności i rzetelności prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej oraz przestrzegania przepisów prawa dot. obrotu towarowego,
- sporządzanie niezbędnej dokumentacji kontrolnej w celu przedstawienia ustalonego stanu faktycznego, 
- sporządzanie na podstawie ustaleń kontroli projektów decyzji, postanowień, wystąpień i wniosków   w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.
Wykształcenie:
średnie
Wymagania konieczne:
- co najmniej roczne doświadczenie w administracji państwowej,
- znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000r. (tekst jednolity Dz.U. z 2009r., Nr 151, poz.1219 ),
- znajomość przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2003r., Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.),
- znajomość przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 138, poz. 935 ),
-  znajomość przepisów ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw z dnia 25 sierpnia 2006r. (Dz.U. 2006r., Nr 169, poz. 1200 z póź. zm.),
- umiejętność pracy w zespole, 
- umiejętność rozumienia przepisów prawa i zastosowania ich w praktyce,  
- umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
- komunikatywność.
Wymagania pożądane:
- wykształcenie wyższe lub średnie o profilu: technicznym, chemicznym, towaroznawczym,
- umiejętność argumentowania, 
- umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych,
- umiejętność analitycznego myślenia.  
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, 
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie, 
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 
- życiorys i list motywacyjny, 
- dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy. 
Dokumenty należy składać w terminie do: 15.10.2010r.
pod adresem:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 
ul. Sienkiewicza 3 
00-015 Warszawa 
Sekretariat pok. 212 lub Kadry pok. 107
 
Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy wstępnej zostaną powiadomieni o jej terminie.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje (0-22) 826-12-19 
Z dopiskiem: Oferta pracy: KJ


