Nr ogłoszenia: 141778
Data ukazania się ogłoszenia:  21.03.2012r.
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie 
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
poszukuje kandydatów na stanowisko: 
Starszego specjalisty
w Wydziale Prawno-Organizacyjnym 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:
- jest niższy niż 6%

Wymiar etatu: 0,50 etatu  
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej-  00-015 Warszawa, ul. Sienkiewicza 3


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- monitorowanie realizacji zaleceń zawartych w wewnętrznych aktach normatywnych a także 
  wynikających z obowiązujących przepisów prawa, 
- formułowanie wniosków dotyczących usprawnienia pracy oraz działalności Inspektoratu, mających
   na celu realizację zadań Inspekcji Handlowej,
- analizowanie i monitorowanie działania komórek organizacyjnych Inspektoratu,
- ustalanie stanu faktycznego oraz przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości,
- wskazywanie skutecznych rozwiązań zmierzających do zapobiegania i likwidowania stwierdzonych
   nieprawidłowości.  

Warunki pracy:
           Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Jest to praca biurowa wymagająca sporadycznych wyjazdów służbowych do delegatur urzędu.

            Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego, kserokopiarki oraz innych urządzeń biurowych, wymagająca przemieszczania się w siedzibie urzędu i delegaturach. 
Brak dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne
  wykształcenie: wyższe
 - 5 letnie doświadczenie w administracji publicznej 
  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 zasad funkcjonowania zespolonej administracji państwowej, 
- umiejętność efektywnego komunikowania się i analitycznego myślenia.
Wymagania dodatkowe:
- wykształcenie wyższe: ekonomiczne, prawnicze, administracyjne,
- 3 letnie doświadczenie w organach kontroli. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 
  rekrutacji,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
- 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,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.  

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
Dokumenty należy składać w terminie do:  2.04.2012r.
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. 
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje (22) 826-12-19 



