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Prezydenta Miasta Zielona Góra
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PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra

Zielona Góra, 13 lutego 2018 r.
DO-OR-III.2111.1.1.2018
KADRY

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA
OGŁASZA KONKURS
na stanowisko
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Zielonej Górze

1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1) wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
c) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku:
•

jest lekarzem i posiada specjalizację wskazaną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny
mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

•

posiada tytuł zawodowy magistra i 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,

d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego,
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) brak kary zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
g) co najmniej 5 letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym,
h) nieposzlakowana opinia i postawa obywatelska dająca rękojmię należytego wykonywania
zadań pracownika organu państwowego,
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2) wymagania dodatkowe:
a) umiejętność organizacji pracy i zarządzania zasobami ludzkimi,
b) umiejętność zarządzania finansami,
c) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
d) znajomość regulacji prawnych dotyczących: działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
organizacji pracy stacji sanitarno – epidemiologicznej, finansów publicznych, samorządu
powiatowego, prawa zamówień publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,

2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) praca w wymiarze 1 etatu;
2) 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
3) miejsce pracy: siedziba Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, ul. Jasna 10, Zielona Góra,
4) powołanie na okres 5 lat,
5) częściowa praca w terenie.

3. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:

Do głównych zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będzie należało
wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 marca 1985 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.
1261) o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz pełnienie funkcji Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno
– Epidemiologicznej w Zielonej Górze.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys;
2) list motywacyjny;
3) uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów
i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie
dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata;
6) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw
pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata;
7) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie
zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.;
8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym;
9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
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11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 168 z późn. zm);
12) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw
publicznych;
13) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przepisami
o ochronie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownicze.

5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1) termin: 27 lutego 2018 r.;
a) sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście
lub listem poleconym. Prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Konkurs na stanowisko
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze”.
2) miejsce:
a) Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, parter, Kancelaria
Ogólna Urzędu.
6. Dodatkowe informacje:
1) kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 410,
email: kadry@um.zielona-gora.pl;
2) aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
3) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania
sprawdzającego;
4) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania
sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Janusz Kubicki
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