OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY RYBACKIEJ
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W BYDGOSZCZY

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W BYDGOSZCZY
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy :
młodszego strażnika

Wymiar etatu : pełen etat
Rodzaj umowy : umowa o pracę na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości na czas
nieokreślony.
Liczba etatów : 1
Miejsce wykonywania pracy : Województwo Kujawsko-Pomorskie .
Lokalizacja siedziby Posterunku/patrolu PSR : Włocławek .
Zakres wykonywanych zadań , główne obowiązki na stanowisku pracy : Kontrola przestrzegania
przepisów ustawy z 18 kwietnia o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej
podstawie.
Warunki pracy :
•
•

•

Pełen wymiar czasu pracy,
Praca w terenie , patrolowanie powierzchniowych wód śródlądowych przy użyciu łodzi oraz
terenów przywodnych przy wykorzystaniu samochodu oraz pieszo, w systemie zmianowym (
także w porze nocnej ) , równoważnym ( do 12 godzin na dobę ) , również w niedziele i
święta oraz dni ustawowo wolne od pracy, z zachowaniem norm Kodeksu Pracy, praca przy
komputerze.
Praca z bronią palną krótką i sygnałową oraz środkami przymusu bezpośredniego
określonymi w ustawie z 18 kwietnia o rybactwie śródlądowym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Niezbędne :
• Obywatelstwo polskie
• Ukończone 18 lat życia
• Pełna zdolność do czynności prawnych
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe
• Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnieniu na stanowisku strażnika
• Nieskazitelny charakter
Dodatkowe ( będące przedmiotem oceny):
• Czynne prawo jazdy kat. B
• Obsługa programów Office

•
•

Znajomość przepisów prawnych dotyczących rybactwa i funkcjonowania PSR
Umiejętność pływania

Wymagane dokumenty:
•
•

CV

oświadczenie o treści : wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Państwową Straż Rybacką Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, zgodnie z przepisami prawa z zakresu
ochrony danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów :
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne
stanowisko pracy w PSR w Bydgoszczy, przesłać na adres: Państwowa Straż Rybacka al. Kard.
Stefana Wyszyńskiego 54 Bydgoszcz 85-620 albo drogą elektroniczną na adres mailowy ;
biuro.psr@bydgoszcz.uw.gov.pl w terminie do dnia 15-06-2020 r. Aplikacje, które wpłyną do PSR w
Bydgoszczy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci , których oferty spełniają wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie (
telefonicznie lub drogą elektroniczną ) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty
aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie
kandydaci mogą odebrać w siedzibie PSR w Bydgoszczy w terminie 14 dni od zakończenia naboru.
Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

Bydgoszcz, dnia 03-06-2020 r.

