Stanowiska pracy: pracownik Sekcji Chorób Zawodowych
Komórka organizacyjna: Sekcja Chorób Zawodowych w Oddziale Nadzoru Higieny Pracy
Od kandydata na stanowisko oczekujemy:
 wykształcenia wyższego medycznego lub chemicznego, biologicznego
lub pokrewnego
 znajomości przepisów prawa z zakresu:
-

kodeksu postępowania administracyjnego



umiejętność obsługi komputera (MS Office)



dobrej organizacji pracy własnej, umiejętności pracy w zespole



zdolności logicznego i analitycznego myślenia



umiejętności pracy pod presją czasu oraz w warunkach stresu



komunikatywności



rzetelności i terminowości

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:



Koordynowanie działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszarze
woj. mazowieckiego w sprawach chorób zawodowych



Prowadzenie postępowania administracyjnego w I instancji w sprawach chorób zawodowych



Rozpatrywanie odwołań od decyzji organu I instancji



Prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach przed sądami administracyjnymi



Sporządzanie dokumentacji, analiz i sprawozdań oraz prowadzenie rejestrów
i ewidencji w ww. zakresie

Kandydatom oferujemy:



interesującą i odpowiedzialną pracę



możliwość rozwoju i ciągłego doskonalenia umiejętności zawodowych



stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

Dokumenty do dnia 17.08.2018 r. prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@wsse.waw.pl,
w tytule należy dodać 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: pracownik Sekcji Chorób Zawodowych.
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.

