Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Przemyślu
ogłasza nabór na wolne stanowisko
stażysta w oddziale Epidemiologii
w wymiarze pełnego etatu (1/1)
Wymagania kwalifikacyjne:


















obywatelstwo polskie, lub obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw,
którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego
przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
odpowiednie wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje (zgodnie z aktualnie
obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji
wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej
- Dz. U. 2010 Nr 48, poz. 283);
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
wykształcenie wyższe (zdrowie publiczne);
znajomość aktualnego Programu Szczepień Ochronnych, ustawy o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi;
umiejętności interpersonalne i komunikacyjne;
umiejętność organizacji pracy własnej;
biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet itd.);
umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i analitycznego myślenia;
rzetelność, odpowiedzialność i terminowość;
dyspozycyjność;
kreatywność;
umiejętność pracy w zespole.

Główne obowiązki:
nadzór nad wykonastwem szczepień ochronnych w tym: kontrola podmiotów realizujących
szczepienia ochronne, sprawozdawczość w zakresie szczepień, zamówienia na preparaty
szczepionkowe, prawidłowość transportu i przechowywania w/w preparatów;
Wymagane dokumenty i oświadczenia:








kopie świadectw pracy (ewentualne zaświadczenia) i dokumentów potwierdzających
wykształcenie i wymagane kwalifikacje,
oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
oświadczenie kandydata o prowadzeniu lub nie działalności gospodarczej,
oświadczenie kandydata o niekaralności - nie skazany/(a) prawomocnym wyrokiem
sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
list motywacyjny i życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy
zawodowej,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji o treści:

„Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w przedstawionych przeze mnie dokumentach w celach związanych z organizacją procesu
rekrutacyjnego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Przemyślu z siedzibą
przy ul. Mariacka 4 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji.
Wiem, że moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy. Po upływie tego
okresu dane zostaną zniszczone.
Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich
poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
………………………………….
Data i podpis

Dokumenty należy złożyć w terminie do 24.08.2018 r. do godz. 14.00 w siedzibie Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przemyślu ul. Mariacka 4 lub przesłać na adres:
psse.przemysl@pis.gov.pl z dopiskiem na kopercie lub w tytule e-maila „Nabór na wolne
stanowisko pracy stażysta SE”
Inne informacje:
Postępowanie Rekrutacyjne przeprowadzone zostanie w Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Przemyślu. O terminie i miejscu postępowania wybrani kandydaci
zostaną powiadomieni indywidualnie.
Przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze przewiduje się zastosowanie techniki naboru
polegającej na: rozmowie kwalifikacyjnej, sprawdzeniu praktycznej obsługi komputera,
sprawdzenie teoretycznej wiedzy z zakresu wskazanego w treści ogłoszenia.
Dodatkowe

informacje

można

uzyskać

pod

numerem

telefonu:
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89

PSSE zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.
Zgodnie z art. 13 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) – dalej RODO informuję, iż:
Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w procesie rekrutacji na
stanowisko stażysty w Oddziale Epidemiologii będzie Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Przemyślu, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Przemyślu przy ul. Mariacka 4 37-700 Przemyśl.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: psse.przemysl@pis.gov.pl
Dane osobowe osób uczestniczących w procesie rekrutacji będą przetwarzane w celu wyboru
kandydata do pracy i podpisania z nim umowy o pracę. Dane osobowe podawane są

dobrowolnie, jednak odmowa ich podania uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji
i podpisanie umowy o pracę z wybranym kandydatem.
Nie planujemy przekazywania danych osobowych podmiotom innym, niż uprawnionym na
podstawie przepisów prawa.
Zebrane w procesie rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane do czasu podpisania
z wybranym kandydatem umowy o pracę. Dokumentacja rekrutacyjna kandydatów
nierozpatrzona w danym procesie rekrutacji jest przechowywana przez okres 12 miesięcy na
potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie jest usuwana, a dane osobowe
kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy.
Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Wszystkie osoby, które złożą dokumenty rekrutacyjne, mają prawo do żądania od nas dostępu
do treści swoich danych, ich sprostowania, kontaktując się z nami osobiście - w siedzibie przy
ul. Mariacka 4 w Przemyślu.
Jeśli osoba uczestnicząca w procesie rekrutacji uzna, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

