Nr ogłoszenia 146764
Data ukazania się ogłoszenia: 18.10.2012r.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
poszukuje kandydata na stanowisko:
Inspektor
w Wydziale Kontroli Artykułów Żywnościowych i Gastronomii

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

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu
00-015 Warszawa, ul. Sienkiewicza 3
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa dot. obrotu towarowego artykułów żywnościowych,
- 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.
Warunki pracy:
         Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w terenie wymagająca wyjazdów służbowych na terenie województwa mazowieckiego połączona z pracą biurową. Stres związany z kontrolą przedsiębiorców.
          Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego, kserokopiarki oraz innych urządzeń biurowych wymagająca przemieszczania się na terenie województwa mazowieckiego.
Brak dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych.

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.),
- ogólna znajomość przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000r. (tekst 
   jednolity Dz.U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), 
- ogólna znajomość przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia  2006r. (tekst jednolity
   Dz.U. z 2010r., Nr 136, poz. 914, z późn. zm.), 
- znajomość przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., 
   Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) 
	rozdział 5. „Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy”.

Wymagania dodatkowe:
- wykształcenie średnie lub wyższe z zakresu technologii  żywności lub towaroznawstwa, 
- umiejętność obsługi komputera (Word, Excel).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- 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 dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o  posiadaniu obywatelstwa 
   polskiego.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać 
z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatów. 

Termin składania dokumentów:  29.10.2012r
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
ul. Sienkiewicza 3,  00-015 Warszawa  - Sekretariat pok. 212 

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 
Z dopiskiem: Oferta pracy  Ż




