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Nr ogłoszenia: 128622
Data ukazania się ogłoszenia: 28 października 2010r.
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie 
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
poszukuje kandydatów na stanowisko: 
Inspektora
Delegatura Ostrołęka
Liczba lub wymiar etatu: 1
Główne obowiązki:
- przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa dotyczących obrotu 
  towarowego,
- przeprowadzanie mediacji,
- opracowywanie na podstawie ustaleń kontroli wystąpień pokontrolnych, wniosków o ukaranie
  do sądów, informacji do organów ścigania, urzędów skarbowych i innych organów,
- opracowywanie projektów sprawozdań, informacji, analiz i wniosków z ustaleń kontroli.
Wykształcenie:
średnie
Wymagania konieczne:
- 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.) w zakresie wymagań określonych w:
	rozdziale 1. Przepisy ogólne

rozdziale 2. Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów
rozdziale 3. Obowiązki producentów i dystrybutorów w zakresie bezpieczeństwa produktów
	rozdziale 4. Nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów – w części dotyczącej uprawnień konsumentów oraz obowiązków i uprawnień Inspekcji Handlowej, 

- znajomość przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst 
   jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 138, poz. 935 ) w zakresie wymagań zawartych w:
	rozdziale 1. Przepisy ogólne
	rozdziale 2. Zasady funkcjonowania oceny zgodności wyrobów z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami

rozdziale 6. System kontroli wyrobów w części odnoszącej się do obowiązków i uprawnień kontrolnych Inspekcji Handlowej,
-  znajomość przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o 
   zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. 2002r., Nr 141, poz. 1176 z póź. zm.) odnoszących się do:
	zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy
	odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową
	uprawnień nabywcy towaru konsumpcyjnego w przypadku zakupu towaru niezgodnego z umową,

-  komunikatywność. 
         
Wymagania pożądane:
- wykształcenie wyższe,
- umiejętność współpracy.  
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 należy składać w terminie do:  10.11.2010r.
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: Delegatura w Ostrołęce


