OGŁOSZENIE O NABORZE
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku ogłasza
nabór na stanowisko
Głównego Specjalisty do spraw Systemu Jakości Nadzoru i Kontroli
Wewnętrznej
w wymiarze min 1/2 etatu czasu pracy w ramach umowy o pracę na czas określony
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Zakres zadań na zajmowanym stanowisku:

realizowanie zadań z zakresu utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością
w działalności inspekcyjnej, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17020;
rozpowszechnianie dokumentacji kontrolnej zatwierdzonej przez Głównego Inspektora
Sanitarnego i dokumentacji systemu jakości PIS woj. podlaskiego;
planowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu systemu zarządzania jakością;
zarządzanie programem auditów wewnętrznych;
przygotowywanie przeglądów systemu zarządzania Powiatowej Stacji;
koordynowanie działań związanych z kontrolą zarządczą w Powiatowej Stacji oraz
opracowywanie i aktualizacja procedur w tym zakresie;
udział w realizacji zadań z zakresu sprawozdawczości budżetowej w układzie
zadaniowym
Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:
1. Wykształcenie wyższe
2. Staż pracy 5 lat
3. Szkolenie z zakresu systemu jakości dla jednostek kontrolujących wg normy PN-EN
ISO/IEC 17020 lub auditora wg. ISO 9001
4. Znajomość Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
5. Znajomość standardów kontroli zarządczej
Wskazane kompetencje i umiejętności:
- gotowość do nauki i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
- sumienność, obowiązkowość, postawa etyczna
- umiejętności interpersonalne: łatwość komunikacji;
- umiejętność współpracy
- odporność na stres, kultura pracy i kultura osobista, cierpliwość
- umiejętne organizowanie pracy własnej
- dobre zarządzanie informacją
- umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia, umiejętność formułowania myśli
na piśmie i redagowania dokumentów
- biegła znajomość i umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet) oraz
obsługa urządzeń biurowych


Kandydaci na stanowisko wymienione w ogłoszeniu proszeni są o przesłanie:

1. podania o przyjęcie na stanowisko objęte ogłoszeniem (list motywacyjny);
2. kserokopii dokumentów stwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych
do zajmowania stanowiska;
3. CV (curriculum vitae) - imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do
korespondencji – dane kontaktowe), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

4. zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii (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) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), * wg załączonego wzoru; po
zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych ( w załączeniu)
5. kserokopii świadectw pracy z okresów poprzedniego zatrudnienia - na adres: Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, 15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne miejsce pracy Samodzielne Stanowisko Pracy
Głównego Specjalisty do spraw Jakości, Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej” lub pocztą
elektroniczną na adres: sekretariat@psse.bialystok.pl
do dnia 23 października 2018 r.

Uciążliwości związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: praca przy
komputerze, praca w terenie, narażenie na stres.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (85)73-25-236 wew.128.
Załączniki:
Wzór klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

UWAGA! W przypadku aplikowania drogą elektroniczną na adres sekretariat@psse.bialystok.pl, wypełniony i ODRĘCZNIE
czytelnie podpisany wzór klauzuli należy zeskanować przed wysłaniem!

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie 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 94/46/WE Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.)
(dalej: RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Białymstoku z siedzibą przy ul. Warszawskiej 57A, 15-062 Białystok.
2. Inspektor ochrony danych przyjmuje interesantów w dniach i godzinach pracy jednostki, pokój 102 (I
piętro), pod nr tel.: 85 7222 036 lub adresem e-mail: iod@psse.bialystok.pl.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane
międzynarodowej.

do państwa trzeciego lub organizacji

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 miesięcy po zakończeniu procesu
rekrutacyjnego.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, że Pani/Pana prawa zostały naruszone przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu
rekrutacyjnego, w zakresie danych wynikających z art. 22 Kodeksu pracy.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą poddane profilowaniu.

KLAUZULA ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja niżej podpisana/y,
(imię i nazwisko kandydata)

legitymująca/y się dowodem osobistym
(seria i numer dowodu osobistego)

1. zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3.

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.

………………………………………………………………………….
(Czytelny podpis oświadczającego)

