Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Ogłoszenie o naborze nr 43248 z dnia 21 lutego 2019 r.
OFERTY DO
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DODATKOWE

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na
stanowisko:

inspektor ochrony środowiska
w Dziele Inspekcji w Delegaturze we Włocławku
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

ADRES URZĘDU:

Włocławek

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
85-018 Bydgoszcz ul. P. Skargi 2

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy - Delegatura we Włocławku
ul. Kopernika 2
87-800 Włocławek

WARUNKI PRACY
praca w terenie, praca w trudnych warunkach środowiskowych, częste wyjazdy służbowe (prowadzenie samochodu),
udział w przeprowadzaniu kontroli
stres związany z obsługą klientów zewnętrznych i przeprowadzaniem kontroli w zakładach,
zagrożenie korupcją,
możliwa praca w systemie zmianowym przez 7 dni w tygodniu, w nietypowych godzinach pracy, w tym praca w nocy,
praca wymagająca dobrej komunikatywności,siedziba inspektoratu: budynek dwupiętrowy,
brak zainstalowanej windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
stanowisko pracy wyposażone w komputer, urządzenia peryferyjne i telefon

ZAKRES ZADAŃ
Planowanie (przygotowywanie) i prowadzenie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska, ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień dotyczących: ochrony powietrza atmosferycznego.
Przygotowywanie protokołów z kontroli.
Przygotowywanie dokumentów pokontrolnych (zarządzenia pokontrolne, wystąpienia, decyzje administracyjne).
Prowadzenie postępowań administracyjnych.
Prowadzenie baz danych i rejestrów oraz wprowadzanie informacji dotyczących kontroli do Informatycznych
systemów komputerowych wspomagających pracę Wydziału Inspekcji.
Podejmowanie działań i udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski oraz interwencje.
Udział w postępowaniu dochodzeniowo-śledczym i przygotowawczym w zakresie przestępstw przeciwko środowisku.
Przygotowywanie danych do sprawozdań statystycznych i resortowy
Współdziałanie z organami kontroli, ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innymi organami.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie
Znajomość podstawowych przepisów z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem: ustawy Prawo

ochrony środowiska w tym w zakresie emisji hałasu do środowiska, emisji lotnych związków organicznych i
poważnych awarii przemysłowych, ustawy z dnia 15.05.2015. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz
niektórych ﬂuorowanych gazach cieplarnianych, zagadnień związanych z programami ochrony powietrza i planami
działań krótkoterminowych
Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
Znajomość procedur wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania karnego,
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
Znajomość obsługi: pełnego pakietu MS Oﬃce, Internetu, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych,
Łatwość pisemnego formułowania wniosków,
Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
Prawo jazdy kategorii B.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne
doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w obszarze ochrony środowiska lub doświadczenie (np. staż absolwencki) w
służbach kontrolnych w obszarze ochrona środowiska lub w prowadzeniu postępowań dochodzeniowo-śledczych,
Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 04 marca 2019 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. P. Skargi 2
85-018 Bydgoszcz

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami 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 (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie

będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Administrator danych i kontakt do niego: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska 85-018 Bydgoszcz ul. Piotra Skargi 2
Kontakt do inspektora ochrony danych: Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail:iod@wios.bydgoszcz.pl,
telefon: 52 376-17-37
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie
cywilnej Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe kandydatów do pracy są powierzane (udostępniane)
podmiotom, które w naszym imieniu obsługują informatycznie usługę. Odbiorcami danych kandydata wybranego w
trakcie naboru do zatrudnienia będą również podmioty medyczne realizujące usługę badań wstępnych dla
kandydatów do zatrudnienia.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego
kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia
danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008
r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też
proﬁlowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.
Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwaliﬁkacyjnej.
Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oferty kandydatów nieprzyjętych do pracy mogą być odebrane.
Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (52) 376-17-35

LEGENDA
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami,
które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

