OGŁOSZENIE
O KONKURSIE NA STANOWISKO PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ
Wojewoda Śląski ogłasza konkurs na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w BIELSKU-BIAŁEJ
Miejsce wykonywania pracy:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Broniewskiego 21
43-300 Bielsko-Biała

Wymiar zatrudnienia – pełny etat
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej będą udostępnione na wniosek
kandydata drogę elektroniczną pod adresem e-mailowym: pwis@wsse.katowice.pl
1. Kandydatem do konkursu moŜe być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie,
4) posiada następujące kwalifikacje:
a) jest lekarzem i uzyskała specjalizację wskazaną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, z dnia
11 czerwca 2010r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających
zastosowanie w realizacji zadań w Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 107, poz. 683)
lub
b) posiada tytuł zawodowy magistra i uzyskała dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie
w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, określone w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi
posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra (Dz. U. Nr 98,
poz.635),
5) posiada co najmniej pięcioletni staŜ pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone
studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staŜ pracy,
6) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków
kierownika,
7) swoją postawą obywatelską daje rękojmię naleŜytego wykonywania zadań pracownika
organu państwowego,
8) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
9) posiada poświadczenie bezpieczeństwa umoŜliwiające dostęp do informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyraŜa zgodę na przeprowadzenie postępowania
sprawdzającego umoŜliwiającego uzyskanie takiego poświadczenia,

2. Oferta kandydata powinna zawierać:
1) kopię dowodu osobistego,
2) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego
stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąŜe się posiadanie prawa wykonywania
zawodu, dokument potwierdzający to prawo (oryginały dokumentów lub poświadczone
notarialnie odpisy naleŜy przedstawić Komisji Konkursowej w dniu konkursu),
5) kopie świadectw pracy, zaświadczeń z dotychczasowych miejsc zatrudnienia,
6) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie kandydata: o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przewinienia zawodowe,
8) oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi,
9) oświadczenie lustracyjne lub informację o złoŜeniu takiego oświadczenia – dotyczy osób
urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku;
10) poświadczenie bezpieczeństwa o dostępie do informacji niejawnych oznaczonych
klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyraŜeniu zgody na poddanie się procedurze
sprawdzającej, umoŜliwiającej dostęp do informacji niejawnych (przy braku poświadczenia
bezpieczeństwa),
11) zaświadczenie o niekaralności,
12) oświadczenie kandydata o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych celem
przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego.
3. Wymagane dokumenty naleŜy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych imieniem,
nazwiskiem, adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz
dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Bielsku-Białej" na adres:
Śląski Urząd Wojewódzki
Biuro Dyrektora Generalnego
Oddział Kadr pok. nr 254
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
w terminie do dnia 15 czerwca 2012 roku.
4. Przewidywany termin konkursu - 25 czerwca 2012 r.
Konkurs przeprowadzony zostanie w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach przy
ul. Jagiellońskiej 25. O ostatecznym terminie przeprowadzenia postępowania konkursowego
kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

