O FE R TA PRACY
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W ŁODZI
ODDZIAŁ KADR I SZKOLEŃ
telefon: (042) 25-36-274; fax: (042) 25-36-279
e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl
kadry@pis.lodz.pl
Oferowane stanowisko: pracownik w Oddziale Ekonomicznym
(1 wolne stanowisko pracy, umowa o pracę na czas
zastępstwa)
Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe administracyjne lub ekonomiczne,
- obsługa programów komputerowych, w szczególności pakietu Microsoft Office.
Wymagania pożądane (preferowane umiejętności dodatkowe):
- znajomość zagadnień dotyczących postępowania egzekucyjnego,
- umiejętność redagowania pism urzędowych,
- podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości,
- doświadczenie w pracy w administracji lub księgowości.
Do zakresu zadań pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należeć będzie m.in.:
- windykacja należności budżetowych,
- prowadzenie korespondencji z urzędami,
- prowadzenie rejestru spraw i dokumentacji oddziału.
-

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
CV i list motywacyjny,
w ofercie prosimy o dopisanie klauzuli:
„W związku z procedurą naboru na stanowisko: PRACOWNIK W ODDZIALE
EKONOMICZNYM w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi zgodnie
art. 7 ust. 1 i art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)
– dalej RODO oświadczam, iż :
1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Łódzki
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny z siedzibą w Łodzi moich danych
osobowych w celu przeprowadzenia procedury niniejszej rekrutacji. Moja zgoda
została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 oraz art. 6 ust. 1 lit. a
RODO.
2. zapoznałem/-am się z „Klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy
w WSSE w Łodzi” znajdującą się na stronie internetowej WSSE w Łodzi.”
.............................................
..
(data i podpis kandydata do pracy)

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 19 maja 2019 r.,
na adres:
kadry@pis.lodz.pl lub Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, ul. Wodna
40, 90-046 Łódź.
Kandydaci zakwalifikowani do uczestniczenia w rozmowie wstępnej zostaną powiadomieni
o jej terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 042 253-62-75.
Wszystkie wskazane w ofercie pracy dokumenty i oświadczenia powinny być zawarte
w kompletnych aplikacjach. Aplikacje kandydatów złożone po terminie, niezawierające
wszystkich wymaganych dokumentów oraz niespełniające niezbędnych wymogów
określonych w ofercie pracy nie podlegają rozpatrzeniu.

Klauzula informacyjna
dla kandydatów do pracy w WSSE w Łodzi
w toku przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w WSSE w Łodzi
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r.
Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujmy, iż:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Łódzki Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny. Siedzibą Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, ul. Wodna 40,
90-046 Łódź;
W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi wyznaczony został Inspektor
Ochrony Danych Osobowych, z którym skontaktować się można pod adresem
redakcja@pis.lodz.pl;
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu niniejszej
rekrutacji, na podstawie art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie
Pana/Pani dobrowolnej zgody;
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do czasu
zakończenia niniejszej rekrutacji;
Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych jest Dyrekcja Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi oraz właściwe merytorycznie komórki organizacyjne
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi;
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych
osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy:
kadry@pis.lodz.pl;
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani,
iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z przeprowadzeniem procesu niniejszej rekrutacji;
Przetwarzanie danych nie jest związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji,
w tym z profilowaniem.

