WojewódzkF Inspektorat Fa rmaceutyczny w Bydgoszczy
Ogloszenie o naborze nr 45266 z dnia 29 marca 2019 r.
OFERTY DO

WYMIAR ETATU

STANOWISKA

15
kwietnia
2019

STATUS

nabór
w toku

DODATKOWE

0

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatOw\kandydatek na
stanowisko:

inspektor farmaceutyczny
do spraw: nadzoru nad aptekami, punktami aptecznymi, aptekami szpitalnymi, dziatami farmacji
szpitalnej placówkami obrotu pozaaptecznego
Komórka kontroli nad obrotem I jakoci produktów Ieczniczych I wyrobów medycznych

Bydgoszcz

Wojewódzki tnspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
ul. Stanistawa Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

i teren woj. kujawsko-pomorskiego

WARUNKI PRACY
Praca terenowo-biurowa, czste wyjazdy zwizane z kontrolami w placówkach podleglych nadzorowi (województwo
kujawsko-pomorskie), praca z komputerem, kontakt z klientami zewntrznymi urzdu.

ZAKRES ZADAJ
• czynnoci kontrolne wynikajce z zadañ naloonych na wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne ustaw z dnia 6
wrzenia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 499)
• czynnoci przygotowawcze w toku postpowania administracyjnego w ramach spraw prowadzonych przez KujawskoPomorskiego Wojewódzkiego lnspektora Farmaceutycznego
• kontrola I nadzór nad aptekami ogóInodostpnymi, punktami aptecznymi, placówkami obrotu pozaaptecznego,
aptekami szpitalnymi, dzi&ami farmacji szpitalnej
• nadzór nad podmiotami wprowadzajcymi do obrotu rodki odurzajce, substancje psychotropowe prekursory kat, 1
• dokonywanie Iustracji lokali przewidzianych na aptek ogóInodostpn, punkt apteczny, pIacówk obrotu
pozaaptecznego, aptek szpitatn, dzi& farmacji szpitalnej
• pobieranie do badañ Ieków recepturowych, leków gotowych w ramach kontroli planowej
• zabezpieczenie i pobieranie do badañ produktów Ieczniczych oraz przeprowadzanie postpowar wyjaniajcych w
przypadku podejrzenia, e wymienione produkty nie odpowiadaj ustalonym dia nich wymaganiom jakociowym
• dokonywanie zabezpieczeñ przeterminowariych rodków odurzajcych, substancji psychotropowych I prekursorów
kat. 1
• monitorowanie braku dostpnoci eków dia pacjentów

WYMAGANIA NIEZBDNE
•
•
•
•

Wyksztakenie: wy±sze farmaceutyczne - magister farmacji
dowiadczenie zawodowe: 5 lat dowiadczenia zawodowego w zawodzie farmaceuty
Posiadanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty
Dobra znajomo obsugi komputera (pakiet MS Office, Internet)

•
•
•
•
•
•
•

Znajomo ustawy Kodeks Postpowania Administracyjnego
Znajomo obsugi urzdzeñ biurowych
Samodzietno& terminowo& komunikatywno, umiejtno pracy w zespote.
Znajomo przepisów prawa farmaceutycznego
Posiadanie obywatelstwa potskiego
Korzystanie z peni praw pubticznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umytne przestpstwo tub umyIne przestpstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
•
•
•
•

inwencja i zaangaowanie w realizowane czynnoci
dobra organizacja pracy
wysoka kuftura osobista
umiejtno rozwizywania probtemów

DOKUMENTY I OWIADCZENIA NIEZBDNE
• Kopie dokumentów potwierdzajcych spelnienie wymagania niezbdnego w zakresie wyksztalcenia
• Kopie dokumentáw potwierdzajcych sp&nienie wymagania niezbdnego w zakresie dowiadczenia zawodowego I
stau pracy
• Owiadczenie 0 wyra±eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cetów naboru
• Owiadczenie o posiadariiu obywatelstwa poiskiego albo kopia dokumentu potwierdzajcego posiadanie polskiego
obywatelstwa
• Owiadczenie o korzystaniu z petni praw pubticznych
• Owiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyIne przestpstwo tub umytne przestpstwo skarbowe

DOKUMENTY I OWIADCZENIA DODATKOWE
• kopia dokumentu potwierdzajcego niepethosprawno - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzajcych
skorzysta z pierwszerstwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd si w gronie najtepszych
kandydatek/kandydatów
• owiadczenie o braku konfliktu interesów zgtoszenie informacji, o których mowa w art. 114a ust. 6 ustawy z dnia 6
wrzenia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 499)

TERMINY I MIEJSCE SKLADANIA DOKUMENTOW
• Dokumenty natey zo±y do: 15 kwietnia 2019 r.
• Decyduje data: stempta pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzdu
• Miejsce skadania dokumentów:
Wojewódzki tnspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
ut. Stanistawa Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
VI pitro, pokój nr 61

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe s przetwarzane zgodnie z przepisami rozporzdzenia Partamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchytenia dyrektywy 9 5/46/WE (RODO).
Kady kandydat przystpujcy do naboru podaje swoje dane dobrowotnie, Bez podania wymaganych danych osobowych nie
bdzie mo±tiwy udzi& w naborze.
• Administrator danych kontakt do niego: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki tnspektor Farmaceutyczny w Bydgoszczy ut.
Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, tet, 52 320-61-80, tet/fax 52 322-58-96. e-mail: wif@farmacja-bydgoszcz.pt,
www.farmacja-bydgoszcz.pt
• Kontakt do inspektora ochrony danych: W wszystkich kwestiach dotyczcych ochrony danych osobowych
reprezentuje nas Pan Sawomir Rzepecki, który sprawuje u nas funkcj tnspektora Ochrony Danych. Kontakt z nim
jest motiwy pod adresem e-mait: iod@oin.info.pt tub numerem tetefonu komórkowego +48 602-734-255. Mozesz tez
przesta do nas korespondencj, kierujc j na adres e-mait: wiffarmacja-bydgoszcz.pl
Cet
przetwarzania danych przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w s'u±bie cywitnej
•

• lnformacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych bd podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa ub wiadczce usugi na rzecz ADO. Petha informacja dostpna jest na stronie www.farmacja-bydgoszcz.pl
• Okres przechowywania danych: czas niezbdny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w stubie cywilnej
(z uwzgldnieniem 3 miesicy, w których dyrektor generalny urzdu ma mo±liwo wyboru kolejnego wylonionego
kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczno obsadzenia tego samego stanowiska)
• Uprawnienia:
prawo ±dania od administratora danych dostQpu do danych, ich sprostowania, usunicia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a take prawo do przeniesienia
danych; danie w tej sprawie mo±na przesa na adres kontaktowy administratora danych, podany powyej
o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
• Podstawa prawna przetwarzania dariych: art. 22' Kodeksu pracy oraz art. 26 I nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008
r. o sth±bie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
• Inne informacje: podane dane nie bd podstaw do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie bd te±
profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesicu poprzedzajcym date upublicznienia ogtoszenia wskanik zatrudnienia osób niepethosprawnych w urzdzie,
w rozumienlu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianlu osób niepetnosprawnych, nie WyflOSi Co
najmniej 6%.
Rozpatrywane bd oferty nadesane w terminie. Kandydatki/kandydaci musza spelnia wszystkie wymagania
niezbdne, jak równie zoy wszystkie wymagane dokumenty i owiadczenia. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do
dalszego etapu rekrutacji zostan powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje
udzielane s pod numerem telefonu 52 320 61 80. Oferty niewykorzystane, odrzucone zostan zniszczone.
Nasz urzd jest pracodawc równych szans i wszystkie aplikacje s rozwaane z równq uwag bez wzgldu na pe& wiek,
niepelnosprawno& ras, narodowo, przekonania polityczne, przynaleno zwizkow, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualn czy te± jakkolwiek inn cech prawnie chronion.
Wzór owiadczenia o braku konfliktu interesów i zgtoszenie informacji, o których mowa w art. 114a ust. 6 ustawy z dnia 6
wrzenia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 499) - zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie owiadczer o braku konfliktu interesów.

LEGENDA

S

Pierwszeñstwo dia osób z niepelnosprawnosciami
Ogthszenie z tym symbolem oznacza, ze pierwszeñstwo w zatrudnieniu maj osoby z niepeInosprawnociami,
które speTniaj wszystkie nastpujce warunki:
• zTo±yy w terminie ofert wraz z dokumentem potwierdzajcym niepelnosprawno&
• spe)niajq warunki wymienione w ogloszeniu,
• PO rekrutacji znalazy si w gronie najlepszych kandydatów.

