Urząd Żeglugi Srodlądowej w Gizycku
Ogłoszenie o naborze nr 30355 z dnia 10 lipca 2018
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Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy inspektor nadzoru nad żeglugą
Urząd Zeglugi Sródlądowej w Gizycku

Gizy ck o

1 1

-500 Giżycko, Łuczańska

5

WARUNK| PRACY

stanowisko z|okalizowane na l piętrze budynku- brak windy i podjazdów, toa|ety nle są dostosowane do potrzeb osób
n iepełnosp rawnych,
praca biurowa - narzędzia i materiały do pracy - komputer stacjonarny, drukarka, skaner, kserokopiarka,
praca poza siedzibą urzędu - wyjazdy słuzbowe samochodem słuzbowym oraz statkiem inspekcyjnym,

ZAKRES ZADAŃ
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kontrola przestrzegania przeplsow dot. zegIugi na śródlądowych drogach wodnych oraz kontro|a oznakowania sz|aku
zegloWnego
obsług a i nt eresantów or az pr ow adzen ie ewidencj i wydanych doku m entów
weryfikacja ustalonej głębokościtranzytowej na sz|aku żeglownym
wykonywaniezadań inspekcyjnych pod nadzorem starszego inspektora nadzoru nad zegIuga
nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia w zegludze śród|ądowej
prowedzenie i obsługa statki inpekcyjnego oraz samochodu słuzbowego
udział w prowadzonym postępowaniu w sprawach wypadków zegIugowych
prowadzen a spraw związanych z łącznościąrad iotelef on iczną urzędu
i

WYMAGAN|A NlEZBĘDNE

r
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.
.
.
.
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vwkształcenie, średnie
patent stermotorzysty zeglugi śród|ądowej
wiedza i doświadczenie w zakresie zeglu9i śród|ądowe] ifunkcjonowania adminlstracji rządowe.1
umiejętnoścobsługi komputera i innych urządzeń biurowych
prawojazdy kat, B
posiadanie obywateIstwa poIskiego
korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyś|ne przestępstwo Iub umyś|ne przestępstwo skarbowe

V\I/MAGANIA DODATKOWE

.

zna]omośc 1ęzyka angieIskiego Iub ntemieckiego

.
.

prawo jazdy kat. B+ E
uprawnienia do obsługi radiote|efonu VHF

DoKUMENry l OSWADCZENIA NlEZ BEDNE
. zyciorys/cv i list motywacyjny
. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania
r patent stermotorzysty zeglugi srod|ądowe.i
. prawo jazdy kat B

niezbędnego w zakresie wykształcenia

o OŚwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa poIskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie poIskiego

.
.

obywatelstwa

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
OŚwiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślneprzestępstwo Iub umyślne przestępstwo skarbowe

DoKUMENry l OSWADCZEN|A DODATKO\^/E

.
.
.
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kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawnośc- w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystac z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów
uprawnienia do obsługi radiotelefonu vHs
prawo jazdy kat, B+ E
Ośwadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do ce|ów naboru

TERM|NY l MlE§CE SKŁADAN|A DOKUMENTOW

.
.
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Dokumenty na|eży złożyćdo, 25 |ipca 201B
Decydu]e data, Wpływu ofeńy do urzędu
Miejsce składania dokumentów:

r,

Urząd ZegIugi Sródlądowej w Gizycku,
1 1-500 Gizycko, u|, Łuczańska 5

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORA/ACYNA
K]auzu|a informacyjna dotycząca procesu rekrutacji na stanowisko młodszego inspektora nadzoru nad żegluga w Urzędzie
Zeglugi Sródladowej w Gizycku, Wzwiązku z we.jściemw zycie Rozporządzenia furlamentu Europejskiego i Rady (UE))
20161679 zdnia27 kwietnia 2O16 r. w sprawie ochrony osób fjzycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych iw
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46iWE(ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zgodnie z art, 13 wyzej wymienionego rozporządzenia przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych
kandydatów ublegających się o zatrudnienie, 1, Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Zeglugi Sródlądowej w

Gtzycku,ul.Łuczańska5,

11-500Gizycko,te|,8742B5651,e-mail:

urzad@iz,uzs.gov,pl,reprezentowanyprzez

Dyrektora Urzędu Zeglugr Srod|ądowej w Gizycku,2, Dane osobowe przetwarzane będązgodnie zarl_6 ust, 1 lit, a RODow
celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko młodszego inspektora nadzoru nad zegIugą i nie będą przekazywane
podmiotom zewnętrznym. 3 Okres przechowywania danych pozyskanych w procesle rekrutacjiwynosi trzy mieslące od daty
jego zakończenia 4. ława osób, których dane są przetwarzane przezAdministratora Danych Osobowych: - prawo dostępu
do przetwarzanych danych, sprostowania ich. - prawo usunięci, lub ograniczenia ich przetwarzania -prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego właŚciwego ds, ochrony danych osobowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,których
dopuśctłsię Administrator Danych Osobowych. 5. Fodanie danych Administratorowi Danych Osobowych jest wymogiem
ustawowym, odmowa ich przekazania powoduje brak mozliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko
młodszego inspektora nadzoru nad zegIugą,

lNNE lNFORMACE:
W miesiacu poprzedzający m datę upubIicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisÓwo rehabilitacji zawodowej ispołecznej orazzalrudnianiu osób niepełnosprawnych, niewynosi co
najmniej 6%,
Ofeńy otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostanę komisylnie
zniszczone po zakończenru procesu rekrutacji V\Ąmagane dokumenty tj, list motywacyjny, zyciorys ioświadczenla
powinny byc własnoręcznie podpisane,
Dodatkowe informacje mozna uzyskać pod numerem telefonu 87 428 56 51
.

Klauzula informacyjna doĘcząca procesu rekrutacji na stanowisko młodszego
inspektora nadzoru nad żeglug ąw lJrzędzie Zeglugi Śródlądowej w Giżycku.
W związku z wejściemw życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/a6lWE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z art. 13 wyżej wymienionego rozporządzenia

przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych kandydatów ubiegających się
o zatrudnienie.
1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Zeglugi Śródlądowej w Giżycku , ul. Łuczańska 5,

11-500 Giżycko,, tel. 87 42856 51, e -mail: urzad@giz.uzs.gov.pl, reprezentowany przez Dyrektora
Urzędu Zeglugi Śródlądowej w Giżycku.

2.

z art. 6 ust, 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia
rekrutacji na stanowisko młodszego inspektora nadzoru nad żeglugą i nie będą przekazywane
Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie

podmiotom zewnętrznym.

3. Okres przechowywania danych pozyskanych w procesie rekrutacji wynosi trzy miesiące od daty
jego zakończenia

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych:
- prawo dostępu do przetwarzanych danych, sprostowania ich.
- prawo usunięci, lub ograniczenia ich przetwarzania

-prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwegods. ochrony danych osobowych
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których dopuściłsię Administrator Danych
Osobowych.
5. Podanie danych Administratorowi Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym, odmowa ich

przekazania powoduje brak możliwościudziału w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko
młodszego inspektora nadzoru nad żeglugą.

DY

