17/2015, BIP KPRM 171814
Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko:
inspektor Sekcji Uzbrojenia i Techniki Specjalnej Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów
KWP w Bydgoszczy.
do spraw gospodarki sprzętem techniki policyjnej
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- zakup i rozdział sprzętu pomiarowego techniki specjalnej na jednostki Policji na terenie woj. kujawsko-pomorskiego,
- wystawianie dokumentów przychodowo-rozchodowych na sprzęt i materiały techniki policyjnej,
- opracowywanie materiałów finansowych biorących udział w obiegu dokumentów finansowo-księgowych w KWP w Bydgoszczy,
- nadzór nad legalizacją i naprawami sprzętu pomiarowego techniki policyjnej na terenie woj. kujawsko-pomorskiego,
- zakładanie i aktualizacja kartotek środków trwałych i pozostałych środków trwałych na urządzenia do mierzenia prędkości
i mierzenia poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu,
- sporządzanie norm należności na sprzęt pomiarowy,
- sporządzanie planu materiałowo-finansowego,
- przygotowywanie protokołów stanu technicznego sprzętu techniki policyjnej,
wymiar etatu 1 etat
miejsce wykonywania pracy:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Iławska 1
Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego
Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- wyjazdy służbowe,
- wysiłek fizyczny,

organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca przy komputerze,
- konieczność poruszania się po obiekcie – budynku i magazynach (windy towarowe),
- brak podjazdów,


inne: -

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/ staż pracy: 6 miesięczne doświadczenie w pracy biurowej,
pozostałe wymagania niezbędne:
- dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające,
- umiejętność stosowania prawa w praktyce,
- komunikatywność,
- obsługa pakietu MS Office,
- prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie;
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa (kopia dowodu osobistego) lub oświadczenie o posiadaniu
obywatelstwa polskiego;
- kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o
ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
- kwestionariusz osobowy dla kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie
http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI)
Kopie innych dokumentów i oświadczenia
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa
w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajda się w gronie najlepszych kandydatów,
Dokumenty należy składać w terminie do 14.08.2015 r. pod adresem:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85 – 090 Bydgoszcz
z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr 171814
Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, zaznaczyć w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko,
wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie nie będą
rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby
cywilnej. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 1940,- zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. Nr 227, poz. 1505).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie,
orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

