BIP KPRM
Nr ogłoszenia: 135142
Data ukazania się ogłoszenia: 27.06.2011r.
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie 
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
poszukuje kandydatów na stanowisko: 
Inspektora 
w Wydziale Kontroli Artykułów Nieżywnościowych i Usług 
Wymiar etatu: 1  
Liczba stanowisk pracy: 2
Miejsce wykonywania pracy:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa dot. obrotu 
  handlowego w dziedzinie artykułów nieżywnościowych i usług, 
- opracowywanie na podstawie ustaleń kontroli projektów 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. 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne
  wykształcenie: średnie
  pozostałe wymagania niezbędne:
- znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000r. (tekst jednolity
  Dz.U. z 2009r., Nr 151, poz.1219 z późn. zm.),
- 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 rozdziałach 1,2,3 i rozdziale 4 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 z późn. zm.) w zakresie wymagań zawartych w rozdziałach 1,2 i rozdziale 6 w części odnoszącej się do obowiązków i uprawnień kontrolnych Inspekcji Handlowej.
Wymagania dodatkowe:
- wykształcenie wyższe,
- umiejętność pracy w zespole.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 
  rekrutacji,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o 
  posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 
  umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.  
Dokumenty należy składać w terminie do:  08.07.2011r.
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 (22) 826-12-19 



