Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy
Kierownika Sekcji Epidemiologii
WARUNKI PRACY
1. Umowa o pracę, pełen etat.
2. Praca biurowa w siedzibie PSSE w Mińsku Mazowieckim, Pl. J. Kilińskiego 10
oraz praca na terenie powiatu mińskiego.
3. Praca przy monitorze poniżej 4 godzin.
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie: wyższe drugiego stopnia mające zastosowanie w realizacji zadań
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
2. Specjalizacja w dziedzinach lub dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie
w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
3. Wymagany staż pracy 5 lat.
Wymagania dodatkowe:
 znajomość przepisów prawa w zakresie zadań inspekcji sanitarnej,
zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, kodeksu
postępowania administracyjnego;
 znajomość ogólnych zasad pracy w systemie jakości;
 dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność kierowania pracą zespołu
pracowników oraz współpracy z innymi jednostkami administracyjnymi;
 obsługa komputera (pakiet MS Office).

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Kierowanie podległym zespołem pracowników.
Nadzór merytoryczny nad działalnością Sekcji Epidemiologii.
Udział w kontrolach sanitarnych nadzorowanych obiektów i placówek.
Prowadzenie postępowania administracyjnego związanego ze stwierdzonymi
nieprawidłowościami w zakresie działalności inspekcji sanitarnej.
Nadzór nad poprawnością i terminowością wymaganych sprawozdań, raportów,
informacji z realizacji celów i zadań Sekcji Epidemiologii.
Bieżący nadzór oraz współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi podczas
dochodzeń epidemiologicznych.
Analiza epidemiologiczna rejestrowanych jednostek chorobowych oraz nadzór
nad sporządzaniem sprawozdań i informacji z realizowanych działań.
Opracowywanie planów pracy oraz nadzór nad ich realizacją.
Rozpatrywanie wniosków, interwencji, skarg.

WYMAGANE DOKUMENTY
 Życiorys i list motywacyjny.
 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji.
 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego
w zakresie wykształcenia.
Dokumenty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres minsk@psse.waw.pl
lub składać osobiście w siedzibie PSSE w Mińsku Mazowieckim Pl. J. Kilińskiego 10
pokój nr 13 do dnia 22.03.2019 r.
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, nr telefonu do kontaktu.
Kandydat powinien dołączyć własnoręcznie dopisaną zgodę na przetwarzanie
danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez PSSE w Mińsku Mazowieckim z siedzibą 05-300 Mińsk
Mazowiecki Pl. J. Kilińskiego 10, zawartych w CV na potrzeby procesu rekrutacji.
Jednocześnie informujemy, że dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane
w żadnym innym celu.
Aplikacji nie odsyłamy. Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

