Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy
we Wrocławiu
ogłasza
1. nabór na stanowisko: kandydat na podinspektora pracy – 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: oddział OIP w Legnicy
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy:
 wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawniczym
 min. roczny staż pracy zgodny z wykształceniem

2. nabór na stanowisko: kandydat na podinspektora pracy – 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: oddział OIP we Legnicy
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy:
 wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku mechanicznym lub
elektrycznym
 min. roczny staż pracy zgodny z wykształceniem
Przewidywany zakres zadań wykonywanych na podanym stanowisku pracy:
odbycie aplikacji inspektorskiej, kończącej się egzaminem państwowym,
uprawniającym do wykonywania czynności kontrolnych, zgodnie z ustawą o
Państwowej Inspekcji Pracy
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) list motywacyjny, życiorys wraz z danymi umożliwiającymi kontakt ( nr tel., email )
b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie
zawodowe,
c) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień,
d) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu obywatelstwa
polskiego, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o
korzystaniu z pełni praw publicznych ( wzór w zał. )
e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji ( wzór w zał. ),
Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą
Wymagania dodatkowe:
 doświadczenie w zawodzie zgodnym z kierunkiem wykształcenia,
 wiedza ogólna z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy lub prawnej
ochrony pracy,
 dodatkowe uprawnienia zawodowe przydatne do pracy w Państwowej
Inspekcji Pracy,
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stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy w terenie.

Termin składania dokumentów i oświadczeń: 10 sierpnia 2018 r.
O ważności oferty kandydata decyduje data wpływu do Okręgowego Inspektoratu
Pracy we Wrocławiu; dokumenty otrzymane po terminie lub niespełniające wymogów
formalnych, określonych w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.
Miejsce składania dokumentów i oświadczeń:
Okręgowy Inspektorat Pracy
ul. Zielonego Dębu 22
51 – 621 Wrocław
z dopiskiem: „ oferta pracy – Wrocław” lub „ oferta pracy – Legnica”
tel. 0/71- 37-10-467
Inne informacje:
Do składania ofert pracy zachęcamy również osoby z orzeczoną
niepełnosprawnością.
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, o czym zostaną
poinformowani telefonicznie lub mailowo.
Oferty odrzucone w procesie naboru zostaną kandydatom odesłane bez
uzasadnienia.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13. ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 ( Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 ) – tzw.
rozporządzenia o ochronie danych osobowych - dalej RODO, Okręgowy Inspektor
Pracy informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Okręgowy Inspektorat
Pracy z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zielonego Dębu 22; współadministratorem
danych osobowych jest Główny Inspektorat Pracy, ul. Barska 28/30, 02 – 315
Warszawa.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@wroclaw.pip.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko
kandydat na inspektora pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Okręgowy Inspektorat Pracy we
Wrocławiu oraz Główny Inspektorat Pracy w Warszawie.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do
przeprowadzenia naboru na stanowisko kandydata na inspektora pracy.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
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dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich
nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacji.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.
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