Stanowisko pracy: Kierownik Oddziału
Komórka Organizacyjna: Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego WSSE w Warszawie
Od Kandydata na stanowisko oczekujemy:


Wykształcenia wyższego drugiego stopnia - tytuł zawodowy magistra w dziedzinie mającej
zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie kwalifikacji
wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej (Dz.U. Nr 48,
Poz.283) .



Specjalizacja w dziedzinach medycyny, mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji
Sanitarnej lub dodatkowych kwalifikacji mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej
Inspekcji Sanitarnej , o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarne, zgodne z wykazem Ministra Zdrowia zawartym w rozporządzeniu
z dnia 27 maja 2017 r. (Dz.U.10.98.635) , a w szczególności:
higiena;
higiena i epidemiologia;
higiena pracy;
higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego;
higiena żywności i żywienia;
organizacja ochrony zdrowia;
organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia;
oświata zdrowotna;
toksykologia;
toksykologia żywności;
zdrowie publiczne;
zdrowie środowiskowe w tym: inżynieria środowiska, ochrona środowiska.



Znajomości przepisów prawa z zakresu:
Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
Kodeksu postępowania administracyjnego;
Ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi;
Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych
form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich
działania;
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku, w sprawie szczegółowych wymagań
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
( Dz. U. z 2012 r. po 739 ze zm.);
Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
Wymaga dotyczących obiektów żywieniowo-żywnościowych określone w załączniku II Rozporządzenia
WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r w sprawie higieny
środków spożywczych Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004);

 Stażu pracy minimum 5 lat w Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 Predyspozycji w zarządzaniu zasobami ludzkimi takich jak umiejętność mobilizacji i motywowania
zespołu do efektywnej pracy;

 Umiejętności przekazywania informacji i wiedzy

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:










Organizację pracy Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w WSSE w Warszawie zgodnie
z obowiązującym regulaminem organizacyjnym WSSE w Warszawie;
Zarządzanie zespołem pracowników Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego WSSE
w Warszawie;
Nadzór merytoryczny nad działalnością pionu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w województwie
mazowieckim;
Opracowywanie sprawozdań i raportów z realizacji celów i zadań Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru
Sanitarnego WSSE;
Udział w kontrolach pionu Zapobiegawczo Nadzoru Sanitarnego, Państwowych Powiatowych
Inspektorów Sanitarnych w województwie mazowieckim;
Ocena działalności rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych z terenu województwa
mazowieckiego;
Uczestniczenie w projektowaniu potrzeb szkoleniowych i współorganizowanie szkoleń dla
pracowników Oddziału;
Uczestniczenie w naradach i konferencjach organizowanych dla kierowników WSSE;
Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi WSSE w Warszawie oraz administracji
rządowej, samorządowej, organami samorządowymi, administracją państwową mająca na celu
realizację zadań statutowych pionu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego województwa
mazowieckiego.

Kandydatom oferujemy:




stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobycie cennego doświadczenia
w zespole wykwalifikowanych pracowników
przyjazną atmosferę pracy

Dokumenty do dnia 11.09.2018 r. prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@wsse.waw.pl, w tytule
nazwę stanowiska, pocztą z dopiskiem „Sekcja kadr – rekrutacja” lub składać osobiście w Sekcji Kadr w WSSE w Warszawie,
ul. Żelazna 79 pokój 39.
CV Kandydata powinno zawierać zgodnie z art.221 KP następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres
do korespondencji, dane o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu zatrudnienia. Numer telefonu do kontaktu.
Prosimy o nie umieszczanie zdjęć w CV.
Kandydat powinien dołączyć własnoręcznie podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WSSE w Warszawie z siedzibą:
Warszawa (00-875) przy ul. Żelaznej 79 zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji na stanowisko: kierownik
Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.
Jedocześnie informujemy, iż CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji nie są przechowywane.
Po zakończeniu rekrutacji są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

