OGŁOSZENIE
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko stażysty/młodszego asystenta
w wymiarze 1 etatu

OPIS STANOWISKA PRACY
1. Nazwa stanowiska pracy: stażysta/młodszy asystent
2. Komórka organizacyjna: Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
I. Wykształcenie:
1. Wykształcenie wyższe o kierunku: technologia żywności i żywienia człowieka
lub pokrewne.
2. Staż pracy: nie wymagany.
3. Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu.
4. Obsługa komputera – praca w środowisku Windows.
5. Odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność i wysoka kultura osobista.
6. Umiejętności współpracy oraz podejmowania decyzji.
II. Główne zadania na w/w stanowisku:
1. Bieżący nadzór sanitarny nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania
i sprzedaży żywności oraz warunkami żywienia zbiorowego;
2. Nadzór nad jakością zdrowotną żywności;
3. Bieżący nadzór sanitarny nad warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu
przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu
z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie
ludzi;
4. Prowadzenie wymaganych rejestrów i ewidencji;
5. Działania w zakresie systemu RASFF;
6. Pobór próbek żywności zgodnie z „Planem pobierania próbek do badania żywności
w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS”;
7. Działania w ramach systemu RAPEX, w zakresie kosmetyków;
8. Rozpatrywanie interwencji mieszkańców.
III. Wymagania dodatkowe:
Znajomość podstawowych aktów prawnych takich, jak: Rozporządzenie (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 r. str. 1)., Ustawa z dnia 25.08.2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1541 z późn. zm.), Ustawa
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 poz. 1261, z późn.
zm.).

IV. Wykaz wymaganych dokumentów:
1. Życiorys (CV),
2. List motywacyjny,
3. Kserokopie dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
i umiejętności zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez
kandydata za zgodność z oryginałem),
5. Klauzula obowiązku informacyjnego w procesie rekrutacji i udzielenie zgody
na przetwarzanie danych w tym procesie (Załącznik nr 1)
V. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty w sprawie naboru na stanowisko stażysty/młodszego asystenta należy
składać do dnia 13 września 2018 r. do godziny 1505 w sekretariacie Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej w Sochaczewie, ul. Traugutta 18 lub przesłać pocztą na
adres:
Powiatowa
Stacja
Sanitarno
ul. Traugutta 18, 96-500 Sochaczew,

Epidemiologiczna

w

Sochaczewie

pocztą elektroniczną – sochaczew@psse.waw.pl – lub e-PUAP
z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko stażysty/młodszego asystenta.
Oferty, które wpłyną do Zakładu po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane
i zostaną zwrócone zainteresowanym. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina
wpływu do Zakładu.
Inne informacje:
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone zostanie w Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Sochaczewie. Przy naborze na wolne stanowisko przewiduje się
zastosowanie techniki naboru, polegającej na rozmowie kwalifikacyjnej.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie – telefonicznie, w terminie do dnia 14.09.2018 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (46) 862-22-66.
Dokumenty osób, które nie zakwalifikowały się do dalszego etapu należy odebrać osobiście
do dnia 30.10.2018 r. po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Załącznik nr 1

Klauzula obowiązku informacyjnego w procesie rekrutacji i udzielenie zgody na przetwarzanie
danych w tym procesie
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 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) – zwanego dalej „Rozporządzeniem (UE) 2016/679”,
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie ul. Romualda Traugutta 18, 96 - 500
Sochaczew – zwana dalej „PSSE”, informuje Panią/Pana, że:
1.

2.

3.

4.
5.

Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sochaczewie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego /
Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z siedzibą w Sochaczewie,
ul. Traugutta 18, 96-500 Sochaczew.
e-mail sochaczew@psse.waw.pl, tel.: 46 862 - 22 - 66.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb trwającego postępowania
rekrutacyjnego w zakresie określonym art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia (UE) 2016/679
i zgodnie z jego treścią.
Dane osobowe będą przechowywane do dnia 30.10.2018 r. od daty zakończenia postępowania
rekrutacyjnego i po upływie tego okresu zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych
oraz zbioru papierowego administratora.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku, gdy
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia (UE) 2016/679.

……………………………….
Data i podpis
Klauzula zamieszczana w ogłoszeniu o rekrutacji
Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli
o treści:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 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) wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Powiatową
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sochaczewie, na potrzeby rekrutacji.

