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<<< powrót
Ogłoszenie nr: 180933
Data ukazania si ogłoszenia: 13 maja 2016 r.

Urz d Morski w Słupsku
Dyrektor
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
główny inspektor
w Inspektoracie Ochrony Wybrze a

W miesi cu poprzedzaj cym dat upublicznienia ogłoszenia wska nik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urz dzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest ni szy ni 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urz du
Urz d Morski w Słupsku
al. Sienkiewicza 18
76-200 Słupsk

Miejsce wykonywania pracy:
Słupsk

Zakres zada wykonywanych na stanowisku pracy:
kierowanie prac Inspektoratu OW oraz nadzór nad poprawn i terminow realizacj zada przypisanych poszczególnym pracownikom OW i Obwodom Ochrony
Wybrze a;
planowanie wieloletnich działa z zakresu hydrotechnicznej i biologicznej ochrony brzegu morskiego oraz gospodarki le nej;
zatwierdzanie i koordynowanie zada planowanych do realizacji z zakresu wieloletniego
planowanie realizacji prac naukowo-badawczych;
koordynowanie realizacji zada w zakresie zarz dzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpowodziowej na terenie pasa technicznego;
procedowanie post powa o udzielenie zamówie publicznych z zakresu działalno ci Inspektoratu OW oraz zatwierdzanie pod wzgl dem merytorycznym
dokumentów finansowych dotycz cych działa realizowanych przez Inspektorat OW;
odpowiedzialno za współprac Urz du Morskiego z innymi jednostkami administracji, koordynowanie pozyskiwania i gromadzenia materiałów obserwacyjnopomiarowych w dziedzinie ochrony brzegów morskich;
analiza i ocena pracy podległych pracowników.

Warunki pracy
Warunki dotycz ce charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zada
- cz ste reprezentowanie urz du na zewn trz,
- działanie pod presj czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) powy ej 4h dziennie.
Bariery architektoniczne:
- schody,
- brak windy,
- brak podjazdu,
- brak odpowiednio dostosowanych toalet,
- brak drzwi odpowiedniej szeroko ci.
Narz dzia i materiały pracy:
- komputer.

Inne

Wymagania zwi zane ze stanowiskiem pracy
niezb dne
wykształcenie: wy sze (ochrona rodowiska, budownictwo - hydrotechniczne lub morskie, le nictwo)
do wiadczenie zawodowe/sta pracy: 3 lata do wiadczenia zawodowego w administracji publicznej
pozostałe wymagania niezb dne:
znajomo przepisów z zakresu prawa budowlanego, ochrony rodowiska, prawa wodnego oraz zamówie publicznych;
obsługa programów komputerowych MS Office;
do wiadczenie w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych;
umiej tno organizowania pracy własnej oraz pracy w zespole.
wymagania dodatkowe
szkolenia w zakresie: ocen oddziaływania przedsi wzi na rodowisko, projektów współfinansowanych ze rodków Unii Europejskiej;
studia podyplomowe w zakresie Geograficznych Systemów Informacyjnych;
obsługa oprogramowania w zakresie geograficznych systemów informacji przestrzennej;
prawo jazdy kat. B.
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Wymagane dokumenty i o wiadczenia:
yciorys i list motywacyjny
o wiadczenie o wyra eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
o wiadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
o wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy lne przest pstwo lub umy lne przest pstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzaj cych wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzaj cego posiadanie polskiego obywatelstwa lub o wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
kopie posiadanych wiadectw pracy oraz inne dokumenty potwierdzaj ce zatrudnienie.

Inne dokumenty i o wiadczenia
kopia dokumentu potwierdzaj cego niepełnosprawno - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzaj cych skorzysta z pierwsze stwa w zatrudnieniu w
przypadku, gdy znajd si w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:
27-05-2016

Miejsce składania dokumentów:
Urz d Morski - sekretariat
Sienkiewicza 18
76-200 Słupsk

Inne informacje:
Nasz Urz d jest pracodawc równych szans i wszystkie aplikacje s rozwa ane z równ uwag bez wzgl du na płe , wiek, niepełnosprawno , ras , narodowo ,
przekonania polityczne, przynale no zwi zkow , pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacj seksualn czy te jak kolwiek inn cech prawnie chronion .
W ofercie nale y poda dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mailowy oraz wskaza sposób post powania z dokumentami
rekrutacyjnymi po zako czeniu naboru (odbiór osobisty/odesłanie/zniszczenie). W przypadku braku informacji dokumenty zostan zniszczone po upływie 3
miesi cy. Wszystkie o wiadczenia (wzory o wiadcze zamieszczone s na stronie internetowej Urz du) musz by opatrzone dat sporz dzenia i własnor cznie
podpisane. Oferty niekompletne oraz zło one i uzupełniane po terminie nie b d rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego – data wpływu do Urz du nie
pó niej ni trzy dni od daty okre laj cej termin składania dokumentów). Kandydatki/kandydaci spełniaj cy wymagania formalne zostan zakwalifikowani do
dalszego etapu naboru, o czym b d poinformowani e-mailem i/lub telefonicznie. Post powanie rekrutacyjne b dzie polegało na rozwi zaniu pisemnego testu z
wiedzy merytorycznej. Z osobami, które zalicz test pisemny na poziomie minimum 60% zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O ostatecznym
wyborze kandydatki/kandydata zdecyduje Dyrektor Urz du.
Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze: ok. 4500 zł + dodatek sta owy.
powrót
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Wytworzył/Odpowiada: Dyrektor
Jednostka organizacyjna:Urz d Morski w Słupsku
Udost pniła/udost pnił: Anna Chomienko
Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Pracowniczych
Wprowadzono:
12-05-2016
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