

Nr ogłoszenia 168870
Data ukazania się ogłoszenia:  20 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
poszukuje kandydata na stanowisko:
referent prawny
w Delegaturze w Siedlcach

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%

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
00-015 Warszawa, ul. Sienkiewicza 3

Miejsce wykonywania pracy:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie-Delegatura w Siedlcach 
ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- weryfikowanie spraw z kontroli w celu wydania opinii prawnych w tych sprawach w zakresie prawidłowości stosowania prawa oraz prawidłowości postępowania,
- udzielanie porad prawnych dotyczących postępowania kontrolnego i pokontrolnego oraz porad prawnych konsumentom i przedsiębiorcom, 
- opiniowanie projektów decyzji, postanowień, wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń, zawiadomień o przestępstwach w celu zapewnienia ich poprawności formalnej i merytorycznej,
- prowadzenie mediacji osobistych i pisemnych w celu polubownego rozwiązania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami,
- prowadzenie szkoleń pracowników delegatury celem przekazania bieżącej informacji o zmianach w przepisach prawa i o interpretacjach prawnych,
- sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz z działalności delegatury.

Warunki pracy:
         Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca biurowa w siedzibie urzędu  połączona z pracą w terenie  (mediacje) wymagająca wyjazdów służbowych na terenie województwa mazowieckiego. 

          Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- Praca z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych.
- miejsce pracy:  II piętro w budynku  9-piętrowym. W budynku znajdują się 2 windy oraz     1 toaleta  przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.





Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne
wykształcenie:  wyższe prawnicze lub administracyjne

pozostałe wymagania niezbędne:
- znajomość przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej,
- znajomość przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności   
  gospodarczej, 
- znajomość przepisów postępowania administracyjnego,
- znajomość prawa wykroczeń, karnego i cywilnego,
- znajomość przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Wymagania dodatkowe:
- umiejętności analityczne,
- umiejętności interpretacji i stosowania prawa,
- praca na stanowiskach związanych z obsługą prawną.

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,
- kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
- 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: 30 kwietnia 2015 r. 

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3,  00-015 Warszawa  - Sekretariat pok. 212  z dopiskiem „Oferta pracy – Delegatura w Siedlcach” 

Inne informacje:
Umowa o pracę na czas zastępstwa. Przewidywana długość zatrudnienia około 8  miesięcy
Przewidywane wynagrodzenie brutto: 2 300,- zł 
Wszystkie wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, inaczej oferta nie spełnia wymagań formalnych.
Oferty otrzymane po terminie (liczy się data złożenia oferty w Urzędzie lub data stempla pocztowego) oraz nie spełniające wymagań nie będą rozpatrywane. 
Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. 
Oferty osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.22 826-12-19


