OGŁOSZENIE
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W ZDUŃSKIEJ WOLI POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PRACY
W ODDZIALE LABORATORYJNYM W SEKCJI BADAŃ HIGIENY
ŚRODOWISKA :
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA KANDYDATÓW DO PRACY
WINNY BYĆ ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z
DNIA 22 MARCA 2010R. W SPRAWIE KWALIFIKACJI WYMAGANYCH NA
POSZCZEGÓLNE STANOWISKA PRACY W STACJI SANITARNOEPIDEMIOLOGICZNEJ ( Dz. U NR 48, POZ. 283 )
PROPONOWANE STANOWISKO DLA KANDYDATÓW DO PRACY
W ODDZIALE LABORATORYJNYM W SEKCJI BADAŃ HIGIENY
ŚRODOWISKA :
STAŻYSTA, MŁODSZY ASYSTENT.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DLA KANDYDATÓW DO PRACY
W ODDZIALE LABORATORYJNYM W SEKCJI
BADAŃ HIGIENY ŚRODOWISKA
( WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE CHEMICZNE). :

1) znajomość systemów zarządzania jakością w Laboratoriach
Chemicznych,
2) znajomość statystycznych metod opracowywania danych,
3) znajomość technik przeprowadzania badań fizyko-chemicznych wody,
4) dobra organizacja pracy,
5) umiejętność obsługi komputera, programu Exel i Word ,
6) umiejętność pracy w zespole,
7) znajomość języka angielskiego.
ZAKRES ZADAŃ:

1) wykonywanie badań fizyko-chemicznych wody,
2)przygotowywanie odczynników, wzorców, materiałów pomocniczych,
3) pobieranie próbek wody do badań laboratoryjnych,
4) monitorowanie warunków środowiskowych,
5)uczestniczenie w badaniach biegłości, porównaniach
międzylaboratoryjnych,
6) walidowanie / potwierdzanie możliwości realizacji metod badawczych
w zakresie badań mikrobiologicznych

WYMAGANE DOKUMENTY OD KANDYDATÓW DO PRACY :
1) CV + list motywacyjny ( należy opatrzyć podpisami oraz klauzulą:
„Zgodnie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,
str. 1) – zwane dalej RODO oświadczam, iż w związku z ogłoszeniem o poszukiwaniu
kandydata do pracy w Oddziale Laboratoryjnym w Sekcji Badań Higieny Środowiska
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli, wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych, którym jest
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zduńskiej Woli, moich danych
osobowych w celu przeprowadzenia procedury zawartej w ogłoszeniu . Moja zgoda
została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO.”,
data i podpis,

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie ze wzorem
wskazanym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28
maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach
związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobie prowadzenia akt osobowych pracownika
(DZ.U. z2017 r. , poz. 894 z późn. zm.),.
DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W ZAKLEJONEJ KOPERCIE
Z NAPISEM ,, OFERTA PRACY” W TERMINIE DO DNIA 30 LISTOPADA
2018 R. DO GODZ. 1400
W SIEDZIBIE POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI, UL. ŁASKA 13
DOKUMENTY, KTÓRE WPŁYNĄ PO TERMINIE WSKAZANYM
W OGŁOSZENIU NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.
KANDYDACI SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU
ZOSTANĄ POWIADOMIENI TELEFONICZNIE O TERMINIE I MIEJSCU
PRZEPROWADZENIA ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ.
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA DOKONA
WYBORU KANDYDATA DO ZATRUDNIENIA , PRZY UWZGLĘDNIENIU
WYNIKU ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ PRZEPROWADZONEJ
Z KANDYDATEM.
DOKUMENTY OSÓB, NIE WYBRANYCH, ZOSTANĄ TRWALE USUNIĘTE.

Zduńska Wola, dn. 09.11.2018 r.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w PSSE
w Zduńskiej Woli
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”)
informuję, że:
I.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna, ul. Łaska 13, 98-220 Zduńska Wola.
II. Pani/Pana dane przetwarzane będą wyłącznie w celu prowadzenia procesu rekrutacji.
Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana danych w innym celu .
III. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować
pod numerem e-mail pssezdunskawola@pis.gov.pl
IV. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innych celach, chyba że Administrator będzie w
stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec
Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
V. Administrator będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prowadzenia
procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż okres 2 –ch miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia
o prowadzonej rekrutacji.
VI. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie osobom, którym
powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych.
VII. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania uniemożliwi proces
rekrutacji.
IX. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z
prawem, przed jej wycofaniem.

